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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CNPJ N " 28.8s9.5 240001.-18

JUSTIFICATIVA PARÂ A CONTRATAÇÃO

objeto: coNTRÂTÀÇÀo DE E\,[PRESÂ PÀR.\ PRESTÂÇÀO DE SERVIÇO DE LOCÀÇÀO
DE, UM CÂMINHÃO BÂSCULÂNTE, TRUCÂDO E UMÂ RETROESCÂVÀDE,IR,\ PÂR-\
ÂTENDE,R ÂS NECESSIDADE,S DÂ SECRETÂRIÂ MUNICIPÂL DE, N{tr,IO ÀN{BIENTE.
Unidade Requisitante Intetessada: Secretaria N{unicipal de Nleio Àmbiente.

Aío)
Exmo(a). Prefeito(a) Municipal Lucídia Benitah de Abteu Batista
Prczado(a) Senhot(a),

Â

contratação do objeto aqú descrito iustifica-se,face a necessidade da locação de uma retro
escar-adeira e um caminhão basculante, dos quais são necessários para marlter os sen iços básicos de
Empeza de fossa e bueiros, recolhimento de entulhos e tÍaflsporte de materiais pàrà as obras realizadas

pela Secretaria Municipal de Meio Àmbiente, e considerando que a frota municipal encontÍa-se com
tempo de uso avançado, necessitando várias vezes de manutençào corredva não programada, o que
atapalhz todo planejâmento que possa vir a ser desenvolr,'ido.

Importante mencionar que o ateÍÍo sanitário peÍtencente ao município necessita ser operado
coflstantemente com a remoção dos lixos depositados ou tealocaçào, sendo necessário a utTltzaçào
desses equipamentos/veículo, sendo necessár'ios, portanto paÍa prestâÍ serwiço adequado a populaçào.

e sua aquisição e
manutençào é demasiadamente elevada p^Ía o Orçamento atual além de não har.er sen idores
púbücos necessários com função de OperadoÍ pat^ opeÍâÍ estes equipamentos. flo caso de eventual
Ressalta-se que a Âdministração não dispõe de tais equipamentos/veículo

aquisição.

Desta forma, aúavés da reahzaçào de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico o Ntunicípio
poderá coflttataLÍ os serviços de locação de máquina e veículo pesado de quem âpresentar melhor
proposta, de acordo com as necessidades locais e terá a tranquiüdade de que a contratação estatá
atendendo aos trâmites legais.
maquinas e equipamentos foram baseados em
conüâtos já frmados anteriormente após consulta no Mural de Licitações do TCNL/PA atavés do
Ptegão n" 155/2078, Pregão n" 08412020 e Pregào n" 099/2020 realizados poÍ esta Prefeitura.
Ressaltamos ainda que

a quantidade das
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É a justifrcativa, que segue anexada ao pedido inicial e âos demais dados e especificaçôes
dispostos no Termo de Referência.

Juruti/PÀ, 07 de fevereirç. de 2022.
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