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1.1 O objeto do presente Processo Licitatório é o REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA MÁQUINAS PESADAS, ÔNIBUS, PNEUS E DEMAIS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE PORTEL/PA, de acordo com os
itens discriminados abaixo.

2. JUSTIFICATIVA
2.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL, possui uma área de 25.384,865 km2, Densidade demográfica 2,06
hab/km2 e sua população, conforme estimativas do IBGE de 2021, era de 63 831 habitantes. A maior parte
desta população reside na zona rural do município. Devido a sua extensão rural são necessárias várias horas de
carro através de estradas e vicinais e também os rios como meio de locomoção.
2.2 A prefeitura municipal de Portel possui em seu ativo, veículos leves, porte médio e porte grande como
caminhões, ônibus, tratores e demais máquinas pesadas.
2.3 Tais veículos servem à população realizando diversos tipos de serviços, como transporte de passageiros,
doentes, etc. Além do mais, tais veículos também realizam serviços como coleta de Lixo, abertura e limpeza de
estradas, manutenção das encostas e estradas, remoção de árvores e até retirada de veículos que se
encontram atolados ou com defeitos devido as condições climáticas que sofremos ao longo do ano.
2.4 A Secretaria Municipal de Educação possui uma frota de 11 ônibus e demais veículos pequenos, levando
alunos e professores aos locais de realizações de aulas. Tais veículos trafegam diariamente através de estradas
de chão batido e dependendo das chuvas, através de atoleiros e caminhos com muita areia e barro.
2.5 A secretaria de saúde, possui ambulâncias e demais veículos que fazem o atendimento da população
através dessas estradas, tais veículos não são t]ão fortes quanto uma caminhonete ou ônibus, ocasionando
muitas quebras e necessitando de manutenção constante.
2.6 A Prefeitura e os Fundos Municipais necessitam de constante manutenção em seus veículos, portanto a
aquisição de peças e derivados para manter em funcionamento os veículos e máquinas com os serviços
ofertados a população, este processo é de fundamental importância para a manutenção do bem estar da
população em geral.
2.7 A contratação dos produtos visa atender às necessidades básicas para o pleno funcionamento das
atividades administrativas e demais setores, sendo imprescindível a realização do presente certame licitatório;
2.6 O referido registro tem por finalidade a redução de custos para a Administração, além de agilizar e
melhorar a qualidade dos serviços prestados;
2.7 O critério de julgamento deverá ser sempre o de menor preço, ficando a cargo da CPL a escolha da melhor
modalidade de licitação e respeitando os dispositivos da Lei 8.666/93, que recomenda que as compras, sempre
que possível, deverão atender ao princípio da padronização, quem imponha compatibilidade de especificações
técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e
garantias oferecidas;

Item Descrição Unidade Quant. VI. Unit. VI Total 
1 PNEU COM CÂMARA 1.000/20 UND 20 
2 PNEU SEM CÂMARA RADIAL 275/80R 22.5 UND 20 
3 PNEU SEM CÂMARA RADIAL 215/75R 17.5 UND 20 
4 CÂMARA P/PNEU 1000-20 UND 80 
5 PROTETOR DE CAMARA DE AR P/ PNEU 1.000/20 UND 80 
6 FEIXE DE MOLA DIANTEIRO UND 20 
7 FEIXE DE MOLA TRASEIRO UND 20 
8 MOTOR DE ARRANQUE - MOTOR MWM SERIE 12 UND 11 

9 MÓDULO DE INJEÇÃO MOTOR MWM SERIE 12 UND 15 

10 BOMBA DE COMBUSTÍVEL P/ ÔNIBUS IVECO CITY UND 28 
CLASS 

11 PASTILHAS DE FREIO D/T ÔNIBUS IVECO CITY CLASS UND 80 
12 CUÍCA DE FREIO DUPLA TRASEIRA P/ ÔNIBUS VOLKS UND 20 

15 190 
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