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JUSTIFICATIVA 

 

1. OBJETO:  

Aquisição de um Veículo leve tipo Hatch 0km ano/modelo 2022/2023, Especificações mínimas: 

04portas, Cor: Branca, Capacidade para transporte de 05 passageiros, incluindo o motorista, Motor: 

1.0, Potência líquida máxima: 84 cv (E) / 77 cv (G), Transmissão: Manual de 5 velocidades, Freios 

Dianteiros: Discos ventilados Traseiros: Tambor, ABS - freios com sistema antitravamento , 2 airbags, 

Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen, Banco do motorista com ajuste de altura, Direção 

hidráulica, Rodas de aço aro 14” com pneus 175/70 R14, Reservatório de combustível: 55 litros, 

Travamento elétrico das portas, Vidros dianteiros elétricos, Cintos de segurança traseiros de 3 pontos 

(inclusive o central). 

 

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO PARÁ.  

FUNDAMENTAÇÃO: INCISO I DO ART. 3 DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002 E ALTERAÇÕES 

POSTERIORES. 

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES  

A Câmara Municipal de Pau d’Arco Pará, em face da necessidade da contratação de 

empresa especializada no fornecimento de um veículo tipo hatch, com o intuito de atender a demanda 

o Poder Legislativo.  

A presente aquisição tem por objetivo proporcionar segurança, conforto e celeridade nas 

atividades desempenhadas por servidores e vereadores, que dependam do meio de transporte para 

locomoção.  

Justifica a abertura do presente procedimento licitatório, para manter os trabalhos 

administrativos. Bem como, manter os serviços públicos em níveis aceitáveis ao funcionamento dos 

trabalhos, para o cumprimento de sua finalidade com eficiência, continuidade e economia. 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO DA ESCOLHA DA MODALIDADE  

A chamada Lei do Pregão foi instituída pela lei federal 10.520/2002 e foi regulamentada 

na forma de Pregão Eletrônico pelo decreto 10.024/2019. Ela é uma modalidade de licitação que os 

entes públicos brasileiros utilizam para a contratação de bens e serviços comuns.  

No pregão eletrônico é facilitada a entrada de vários fornecedores, fazendo com que tenha 

uma ampliação na disputa licitatória, pois empresas de diversas localidades podem participar, além de 

baratear o processo licitatório, pois é simplificado as etapas burocráticas.  

Trata-se de uma modalidade de licitação muito mais ágil e transparente, pois é feito por 

um sistema com comunicação via internet. 

No caso do presente procedimento licitatório, não restam dúvidas acerca da viabilidade da 

modalidade pregão eletrônico, tendo em vista que permite que a Administração Pública contrate de 

forma mais célere e menos burocrática, mantendo a legalidade do procedimento e obedecendo ao 

critério do menor preço, garantindo a escolha da melhor proposta. 

 

DA MOTIVAÇÃO E PERMISSIVO LEGAL  
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A Administração Pública, para contratar com terceiros, tem como prerrogativa a licitação 

pública, procedimento de cunho obrigatório, determinado no artigo 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal de 1988, regulamentado pela Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos.  

Existem diversas modalidades de licitação, sendo o pregão a mais recente. Instituído pela 

Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, o pregão deve ser utilizado para aquisição de bens e serviços 

comuns de qualquer valor. A sua forma eletrônica, regulamentada pelo Decreto 10.024, de 20 de 

setembro de 2019, é a considerada obrigatória.  

Com relação à utilização da modalidade Pregão, elucida-se que poderá ser utilizada nas 

licitações onde o objeto seja a aquisição de bens e serviços, cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos pelo edital, através de meios de especificações usuais no mercado.  

É uma modalidade de licitação que objetiva incrementar a competitividade e a agilidade 

nas contratações públicas (Bittencourt, 2003). Propicia, conforme Motta (2001, p. 14), “concreta 

redução das rotinas de compra e bons resultados no que tange à economicidade”.  

Assim como todos os processos administrativos, o pregão deve atender aos princípios 

constitucionais. Entre estes princípios, situa-se o princípio da economicidade – que expressa à relação 

de custo/benefício, a razoabilidade dos custos diante dos resultados alcançados ou benefícios 

propiciados.  

O Poder Público desenvolve atividades para dispor o bem-estar de seus jurisdicionados. 

Isso tudo se presencia na órbita de atos que traduzem a sua finalidade. De igual modo, sabemos que o 

Estado ou exerce atividades destinadas a perseguição de seus objetivos institucionais ou históricos, 

com execução de forma direta, ou socorrendo-se ao serviço realizado por terceiros, o particular.  

Todas as informações apresentadas nos levam a recomendação que seja autorizada a 

contratação, por meio do Pregão Eletrônico, nos termos autorizados pela Lei nº. 10.520/2002.  

 

DO QUANTITATIVO  

No que tange sobre os quantitativos do projeto constantes no Termo de Referência, 

estimou-se com base em estudos na elaboração da demanda necessária em virtude da necessidade das 

quantidades requeridas pela Câmara Municipal de Pau d’arco.  

 

DO PREÇO  

O preço estimado da contratação foi obtido através de Mapa Comparativo de Preços, 

levando-se em consideração as pesquisas Painel de preços, bem como pesquisa realizada em empresas 

do mesmo ramo de atividade, tendo-se como valor total estimado, após cálculo da média a importância 

de R$ 83.933,75 (oitenta e três mil, novecentos e trinta e três reais e senta e cinco centavos). 

Os recursos para a referida contratação serão provenientes dos recursos da Câmara 

Municipal, conforme dotação orçamentária constante nos autos.  

Verifico, mediante as informações apresentadas, que se trata de valor compatível com os 

valores praticados no mercado, portanto, pertinente a média estimada de preços para contratação. 

 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Isto posto, uma vez revestido das formalidades legais e necessárias, pelo presente, 

JUSTIFICO a necessidade de abertura de processo licitatório por pregão eletrônico, cujo objeto é a 

contratação de empresa especializada no fornecimento de veículo tipo hatch, destinado a atender as 

necessidades da Câmara Municipal de Pau D’arco Pará/PA.  
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Relevante frisar que o preço estimado está de conformidade com o mercado e legislação 

aplicável, conforme pesquisa de preços, juntada ao processo.  

ANTE O EXPOSTO, tendo em vista a presença dos requisitos trazidos em lei, somos pela 

efetuação de procedimento licitatório, a modalidade Pregão Eletrônico, de parte do Câmara Municipal 

de Pau D’arco Pará, devendo ser elaborado, após o processo licitatório, um contrato para o futuro 

prestador do serviço, com observância as demais cautelas de estilos. 

 

Pau D’arco - PA, 01 de dezembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Francisco Luz dos Santos  

Presidente da Câmara 

Pau D’arco/PA 
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