Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Colares
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
_____
JUSTIFICATIVA:

Os serviços objeto deste Processo Licitatório visam atender à necessidade de execução
dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento e substituição de peças e
componentes originais nos veículos que compõem a frota da PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLARES/PA E AS SECRETARIAS QUE COMPÕE O EXECUTIVO MUNICIPAL.
Os serviços se justifica face ao interesse público de executar-se a manutenção
preventiva e corretiva da frota municipal, para o desempenho regular das atividades praticadas
no ambiente da Administração, uma vez que os veículos oficiais devem estar em plenas
condições de funcionamento e conservação, prolongando a vida útil dos mesmos à disposição
do serviço sempre que forem demandados e, no caso de situações emergenciais receber o
atendimento e assistência devidos. Além disso, além da salvaguarda do patrimônio público, a
referida manutenção também se torna necessária com vistas a oferecer a segurança dos
usuários dos veículos.
A contratação objeto do presente termo compreenderá o gerenciamento da frota no
tocante a toda e qualquer espécie de manutenção automotiva, aqui considerada a preventiva e
corretiva com fornecimento e substituição de peças e componentes originais, pneus,
acessórios, alinhamento de direção, balanceamento de rodas, serviços de borracharia (incluída
força de pneu e reparo) chaparia, pintura, lanternagem, funilaria, capotaria, estofaria,
lavagem, lubrificação, vidros, elevadores elétricos dos vidros, equipamento de som,
desempeno de janses de qualquer espécie, reboque e socorro 24 horas.
A discriminação da frota de veículos deste Executivo Municipal poderá sofrer
alterações no seu quantitativo, decorrentes de aquisição ou locação de novos veículos que
passarão a compor a frota Municipal.
Colares/PA, 30 de agosto de 2021.
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“Sempre por ti lutaremos para levar-te a glória.”

