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JUSTIFICATIVAS DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO 

 

 

                Como rege a Lei Federal nº 8.666/93, referente a contratação de empresa para 

prestação de serviços de lavagem e higienização de veículos para atender as necessidades 

da prefeitura municipal de Medicilândia - PA e suas secretarias, não tem natureza 

continuada, sendo necessária a realização de procedimentos licitatórios sempre que for 

necessário à sua aquisição. 

Os veículos se deslocam rotineiramente para áreas rurais e devido as nossas 

estradas vicinais não serem pavimentadas, e para proporcionar maior conservação e 

durabilidade dos veículos em questão, é imprescindível que seja disponibilizado estes 

serviços de “lava-jato”. Os veículos da frota, necessitam de uma limpeza periódica, 

propiciando condições salutares de utilização. Uma conservação periódica adequada 

contribui para preservar o veículo, melhor proteção do veículo contra as influências 

ambientais nocivas, é a lavagem frequente, quanto mais tempo os resíduos de insetos, 

excremento de aves, resinas das árvores, poeiras das estradas, manchas de asfalto, 

partículas de fuligem e outros sedimentos agressivos permanecem aderidos a superfície 

do veículo, mais persistente será o seu efeito corrosivo, por tais razões justificamos ser 

imprescindível a realização do presente procedimento, aumentando a vida útil dos 

veículos, além de proporcionar segurança para servidores e usuários. Por estes motivos 

faz-se justa a contratação do fornecimento em tela, contratando empresas especializadas 

através de processo licitatório na modalidade que mais se adequar. Cabe ressaltar que o 

sistema de registro de preços será utilizado para realizar a contratação do objeto em 

questão, posto que não é obrigatório a utilização do valor global a ser pactuado. 

Faz-se necessário contratação de empresas com objetivo de formar sistema de 

registro de preços para Serviços de Lavagem e Higienização de Veículos pertencentes a 

frota de veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. Os serviços são 

necessários e imprescindíveis para garantir a higienização dos veículos, assim como 

preservar a vida útil dos mesmos, deixando-os em perfeito estado de conservação, bem 

como o bem-estar aos usuários e servidores que o utilizam. 

A aquisição dos serviços acima elencados é necessária e imprescindível para 

garantir a higienização dos veículos assim como preservar a vida útil dos mesmos, 

deixando-os em perfeito estado de conservação, bem como o bem-estar aos usuários que 

o utiliza. Justifica-se, também, a necessidade da contratação de empresa especializada por 

não possuirmos em nosso quadro funcional servidores e local adequado para realização 

de tais serviços. 

      A presente contratação não é de natureza continuada. 

Medicilândia-PA, 05 de julho de 2021 
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