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JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO  POR MEIO DE LICITAÇÃO PREGÃO 

PRESENCIAL SRP 

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 elencada acima é necessária para dar suporte aos 

eventos organizados no decorrer do ano pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, 

Turismo e Lazer e que  não possui em sua própria estrutura 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: 

O julgamento da licitação deverá ser por lote único para melhor gestão dos 

contratos pois os serviços serão executados por um único fornecedor e tendo em vista 

a complexidade de realizar a divisibilidade do objeto da licitação por tratar-se de 

prestação de serviços. 

Da justificativa para a contratação em único grupo/lote 2.17 – O § 3º do art. 3º da 

IN nº 2/08 prevê excepcionalmente a possibilidade de a Administração instaurar 

licitação global, em que serviços distintos são agrupados em um único lote, desde que 

essa condição, de forma comprovada e justificada, decorra da necessidade de inter-
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relação entre os serviços contratados, do gerenciamento centralizado ou implique 

vantagem para a Administração.  

2.18 - 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. 2.19 - O não 

parcelamento do objeto em itens, 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 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. 

2.20 - 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. 2.21 – O serviço de manutenção veicular, é 

composto por itens que englobam todos os fabricantes que compõe a frota oficial da 

Secretaria de Direitos Humanos, composta por veículos, em sua maioria, doados de 

outros Órgãos Públicos. Assim, temos um grande número de fabricantes, no total 7 

(sete) e um pequeno quantitativo de veículos para cada um deles, justificando- se 

assim, o agrupamento de diversos itens, visando assegurar a prestação dos serviços 

para toda a frota. 2.22 – O serviço de manutenção veicular deverá ser executado com o 

fornecimento de peças e acessórios, para preservar a economia e qualidade da 

prestação, em virtude, principalmente, das ocorrências de garantias, dos serviços, das 

peças e acessórios utilizados na prestação, pois caso haja necessidade de cobertura 

de garantia para qualquer um dos itens, uma única empresa será responsabilizada e 
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deverá cobrir as falhas, tanto em peças, quanto em serviços, não gerando custos 

adicionais. 

Igarapé - Açu, 08 de Janeiro de 2018. 

 

_________________________________________ 

Ronaldo Lopes de Oliveira 

Prefeito Municipal de Igarapé-Açu 
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