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JUSTIFICATIVA 
 

Ao solicitar a Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para o FORNECIMENTO DE PEÇAS 

AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO E AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS E 
MAQUINÁRIOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, UNIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNDOS 

MUNICIPAIS, Justificamos o pedido do objeto em razão da necessidade de prevenção, reposição e reparo 
das peças, componentes e acessórios avariados, solucionando eventuais problemas mecânicos e elétricos. 
Trata-se ainda de peças essenciais para proporcionar desempenho, economia e segurança aos motoristas 
e passageiros. O objeto de contrato será utilizado para a conservação da frota pertencente às diversas 
secretarias. 

A referida licitação se faz necessária, tendo em vista a substituição de peças e aquisição de pneus, 
câmaras de ar e outros deve ser realizada de forma periódica, visando à prevenção de danos futuros, bem 
como corrigir problemas que possam ocorrer em virtude do desgaste pelo uso contínuo. 

As peças de reposição listadas foram classificadas de acordo com cada equipamento pertencente à 
frota oficial do município, após um levantamento técnico minucioso realizado pelo Departamento de 
Transporte do Município de Santa Bárbara do Pará. 

Como rege a Lei Federal nº 8.666/93, para este tipo de aquisição é necessário a realização de 
procedimentos licitatórios sempre que necessário for. Deve-se ressaltar que o objeto, da presente 
licitação são extremamente necessários para o bom funcionamento das atividades deste Município. 

Diante do exposto, concluímos que a contratação do objeto, ora em tela, é imprescindível 

para darmos continuidade nas atribuições inerentes à administração pública para que ocorra o 

bom funcionamento dos serviços essenciais ao desenvolvimento desta gestão, que continuará 

trazendo benefícios diretos e indiretos aos seus munícipes. 

É a nossa justificativa. 
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