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JUSTIFICATIVA

Objeto: Adesâo à Ata de Registro de Preços No ffi212022 referente ao pregão

Eletrônico n' 03612021que tem como objeto: REGTSTRO DE PREçO PARA FUTURA E

EVENTUAT CONTRAçÃO DE EMPRESA PARA MANUTENçÃO DE VEíCUIOS IEVES,

MÉDps E pEsADos coM REpostçÃo DE pEçAs E AcEssóRtos Novos E oRtGtNAts,

rNcrurNDo sERVtços DE BoRRAC|{AR|A, IÂVAGEM, E GUTNCHO QUE COMPôEM A

FROTA DA SEMAF E SECRETARIAS VINCUI.ADAS SEMOVI E SEMAGRI, E SECRETARIAS

SECRETARIA MUNICIPAT DE MEIO AMBIENTE - SEMAT, SECRETARN MUNICIPAI- DE

sAÚoE - SEMSA E SECRETARn MUNtClpAr DE TRABALHO E PROMOçÃO SOC]AL -
SEMTEPS

A contratação de empresa especializada para manutenção de veículos leves e

pesados se faz necessária para suprir as demandas desta secretaria, visando que a mesma

tem seus quantitativos abaixo.

A Quanto à Secretaria Municipal de Obras Viação e Infraestrutura- SEMOVI,

em vista de contribür com uma infraestrutura adequada e prestação de serviços de

qualidade pra fazer de Belterra um município aprazivel oferecendo à população e

visitantes uma logistica funcional, viabilizando a integração entre govemo e
comunidade. E como está descrito dentro dos objetivos dessa secretaria como:

OBJETIVO DA Sf,,CRETARIA

. Garantir qualidade de vida aos municipes, por meio de construçôes e manutenções de

logradouros públicos e melhorias das prestações de serviços.

ITEM UND ESPECIFICA O DO ITEM QTD VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAI

05 und Prestação de serviço de manutenção para
veículos pesados com reposição de peças

e acessórios, incluindo serviços de
borracharia

595 R$ 197,80 R$l17.691,00

06 Und Reposição de peças e acessórios
incluindo serviços de borracharia

01 RS 290.000,00

Valor total: RS 407.691,00(Q uatrocetrtos e §ete Mil Reais e Seiscentos e Noventa e Um Reais)
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ÇÁo E IMRAESTRUTURA - SEM0}'I

. Garantir qualidade de üda aos munícipes, por meio de construções e

logradouros públicos e melhorias das prestações de serviços.
. Executar serviços de Limpeza pública e Saneamento Básico.
. Reparar vias públícas, ramais e vicinais.
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. Coordenar, frscalizar, fazer a expansão e manutenção do Abastecimento
potrivel.

. Demais serviços da inÍiaestrutura municipal.

8o A Ata de Registro de preços, durante

sua vigência, podenl ser utilizada por qualquer

órgâo ou enridade da Administraçâo que não teúa
participado do certame licitâtório, mediante prévia

r,!

No que tange a presente contratação, esta se justifica pela necessidade de manter
a frota oficial de veícuros automotivos destas secretarias, em perfeitas condições de uso e

em bom estado de conservação, à disposição do serviço a qualquer tempo que forem
demandados e, no caso de situaçôes emergenciais, pronta para receber o atendimento e
assistência devidos, o que é primordiar para o seu funcionamento. Arém disso, essa se

torna necessária tendo em vista à segurança dos usuários dos veícuros. compreendem-se

como manutenção veicurar os serviços de manutenção corretiva e preventiva, ou seja,

reparo, revisão, com o Fornecimento de peças e mão de obras incrusas, para manter em
condiçôes seguras de circuração e conservação da frota. os serviços de rimpeza e

higienização de veículos contribuem sobre maneira para a redução de custos relacionados

à manutenção, aumentando a preservação desses bens e retardando o desgaste de
peças, acessórios, borrachas, mecanismos elétricos, como vidros e retrovisores,

carroceria e pintura, bem como, proporciona sarubridade e bem estar dos passageiros

que fazem uso desses veículos e de seus motoristas.

Hoje é comum e de coúecimento de todos que atuam na área de licitação que as

Atas oriundas de Registro de preços possibilitam a adesão de outros órgãos participantes

da licitação, ou mesmo daqueles que não participaram do certame, o que, neste caso, é
popularmente chamado no meio juridico de "carona" ou órgãos que fazem a Adesão ao
Registro de preços, Decreto 3.931/2lll
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consulta ao órgão gerenciador, desde que
. \'"::ci4;

devidamente comprovada à vantagem

No trás em seu CAP o1<
tv-DAS COMPETÊNCIAS Do ORGÂO PARTICIPANTE, que se remete o seguinre: /

Art. 6" O órgão participanle será resporuável pela

manifestação de interesse em participar do regislro de

preços, providenciando o encaminhamento ao órgão
gerenciador de sua estimotiva de consumo, local de

entrega e, quando couber, cronogra?na de conlrataÇõo e

respectivas espectficações ou lermo de referêncio ou
projeto basico, nos termos da Lei n'8.666. de 2l dejunho
de 199i. e daLei no 10.520, de 17 de iulho de

2002. adequado ao registro de preços da qual pretende

fazer parte, devendo ainda:

I - garantir que os otos relativos a sua inclusão no

registro de preÇos estejam íormalizados e aprovados pela
aut or idade compe t e nl e ;

II - manifestor, junto ao órgão gerenciador, mediante a

utilizaçõo da Intenção de Registro de Preços, sua

concorüncia com o objeto a
ser licitado, antes da realização do procedimento

licitatório; e

III - tomar conhecimento da ata de registros de preços,

inclusive de eventuais alterações, para o correto

cumprimento de suas disposições.

Desta feita, em conformidade com as especificações acima citadas, entende-se

ser de natureza continua o serviço em questão que a Secretaria de Obras Viação e

Infraestrutura- SEMOVI, frente à continuação da regular prestação do serviço público

está e a nossa justiÍicativa paÍa adesão de aÍa n" 00212022 ret'erente ao Pregão

Eletrônico n'03612021 que tem como objeto: REGISTRO DE PREçO PARA FUTURA E

EVENTUAL CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENçÃO DE VEíCULOS LEVES,

MÉDIoS E PESADoS coM REPOSIÇÃO DE PEçAS E ACESSÓRIOS NOVOS E ORIGINAIS,

INCLUINDO SERVIÇOS DE BORRACHARIÀ LAVAGEM, E GUINCHO QUE COMPÔEM A

FROTA DA SEMAF E SECRETARIAS VINCULADAS SEMOVI E SEMAGRI, E SECRETARIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAT, SECRETARIA MUNICIPAL DE
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SAÚDE - SEMSA E SECRETARTA MUNtctpAL DE TRABALHo E pRoMoçÃo soctAl -
SEMTEPS

Belterra, I I de março de

José L Câstro dâ
Secretário Municipal de Obras. Viaçâo e Infraestrutura

Dêcreto no 00712021.
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