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JUSTIFICATIVA  

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA  
 
I - DO OBJETO 
Tratam os presentes autos de procedimento que tem por objeto: Prestação de serviço de transporte fluvial de cargas e 
encomendas nos trechos: Juruti/Santarém; Santarém/Juruti; Juruti/Manaus; Manaus/Juruti; Juruti/Itaituba e 
Itaituba/Juruti, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Juruti/PA.  
 
II – DA JUSTIFICATIVA 
Considerando a especificidade do objeto a ser licitado, entendemos que cabe o parcelamento do mesmo, em razão de 
tratar-se de uma intermediação direta entre a Administração Pública e o efetivo prestador de serviço possibilitando o 
controle dos gastos combinando a eficiência logística e à vantajosidade econômica.  
 
 O objetivo é Registrar Preços fornecidos por empresas ao qual serão responsáveis pela Prestação de serviço de 
transporte fluvial de cargas e encomendas nos trechos: Juruti/Santarém; Santarém/Juruti; Juruti/Manaus; 
Manaus/Juruti; Juruti/Itaituba e Itaituba/Juruti, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de 
Juruti/PA. Em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, não havendo prejuízo para o conjunto ou perda de 
economia de escala, e nem restrição ao caráter competitivo da licitação pois existem no mercado e no município várias 
empresas que oferecem os produtos de modo a manter a competitividade necessária à disputa e o encontro do menor 
preço. 
 
Ressaltamos que em diversos art. encontrados em Leis de licitação encontra-se a orientação de que poderá ser 
adotado a modalidade de Pregão Eletrônico SRP quando houver necessidade de contratações frequentes, Sem a 
menor dúvida, configura-se numa solução inteligente de planejamento e organização na logística de aquisição de bens 
e serviços no setor público, pois, entre outros benefícios, reduz significativamente os custos de estoques, uma vez que, 
com o sistema a Administração passa a ter um estoque virtual, sem a necessidade dos gastos com armazenagem. 
Assim, os bens ou serviços necessários ao processo de produção somente serão adquiridos no momento de sua 
necessidade para a aplicação. Em virtude da impossibilidade de previsão exata da quantidade a ser demanda, o 
planejamento de aquisição foi realizado para o período de 01 (um) ano, com entregas parceladas e eventuais a critério 
da administração. 

 
III – CONCLUSÃO 
Em relação aos preços, verifica-se que eles estão compatíveis com a realidade do mercado em se tratando de serviços 
similar, podendo a Administração adquiri-lo sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios.  

 
 

Juruti/PÁ, 10 de junho de 2022. 
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