
PODER EXECUTIVO 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preço do Pregão Eletrônico nº016/2021 possuindo como órgão 
gerenciador a Prefeitura Municipal de Jacareacanga de Registro de preço para futura e eventual 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e 
maquinas pesadas, assistências de socorro mecânico, na frota municipal da Prefeitura Municipal de 
Jacareacanga-PA com intuito de realizar Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pesadas na frota da Prefeitura Municipal 
de Placas e Sec. Municipais vinculadas a PMP. 

  No Exercício financeiro do ano 2022 não foi realizado licitação pela Prefeitura Municipal de Placas para 
o objeto acima mencionado, pois não houve necessidade.
       Ocorre que considerando que ainda se tem mais dois meses para findar o Exercício 2022 e que se faz 
necessário a manutenção dos veículos e das maquinas pesadas para dá continuidade nas atividades de 
cada Secretaria Municipal. 

 Foi realizado levantamento pelo setor de compras da PMP e pesquisa de mercado para verificação de 
valor estimado da pretensa licitação. Constatou-se que por nos encontramos nos últimos mês do ano de 
2022, uma licitação aberta no presente mês só terminaria por volta do início do próximo mês, novembro, 
se houvesse impugnações aceitas, recursos e demais atos pertinentes ao processo. 

Diante do exposto, em busca de uma solução célere para atender a demanda, verificou-se que a 
empresa cadastrada no Município e atual prestadora de serviços do Poder Executivo Municipal de Placas 
possuí uma Ata de Registro de preço vigente no Município de Jacareacanga-Pará. Outro ponto a ser 
ressaltado, é que constatou-se que os preços registrado na Ata de Registro de Preço encontra-se dentro 
do preço praticado no Mercado atualmente, conforme demonstrado na pesquisa de preço que consta nos 
autos do processo. O Valor estimado para a contratação através de licitação é de R$504.758,16 
(quinhentos e quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos) e o valor através de 
adesão é de R$ 478.464,00 (quatrocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) o 
que não resta duvida que além de mais célere, é mais econômico. 

Assim, tendo em vista o caso concreto que possui real necessidade, e a possibilidade de realizarmos 
Adesão a Ata de Registro de Preço advindo do Pregão 016/2022 possuindo como órgão gerenciador a 
Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pará solicitamos a Adesão, obtivemos concordância da Prefeitura 
Municipal de Jacareacanga-Pará e do fornecedor, conforme documentos que instruem o processo. 
    Sendo assim, considerando o exposto, justifica-se a contratação através Adesão a Ata de Registro de 
Preço do Pregão Eletrônico nº016/2021 possuindo como órgão gerenciador a Prefeitura Municipal de 
Jacareacanga de Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e maquinas pesadas, assistências de socorro 
mecânico, na frota municipal da Prefeitura Municipal de Jacareacanga-PA com intuito de realizar 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
dos veículos e maquinas pesadas na frota da Prefeitura Municipal de Placas e Sec. Municipais vinculadas 
a PMP, possuindo vigência até 31 de Dezembro de 2022.  

É nossa justificativa. Assim sendo, AUTORIZO o setor de Contabilidade a realizar reserva 
orçamentária e o Núcleo de Licitação e contratos a abertura de processo administrativo para procedimento 
de contratação. 

Placas - PA, 21 de Outubro de 2022. 

Leila Raquel Possimoser 
Prefeita Municipal 
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