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Descrição:

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de peças linha pesada (máquinas rodoviárias) 
para manutenção da frota da municipalidade.

Justificativa:

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão – PR possui uma quantidade considerável destes 
equipamentos (objeto desta licitação), conforme relação em anexo ao final do processo.
Tendo em vista que a frota Municipal é necessária para o bom funcionamento dos trabalhos essenciais 
e que é de interesse público que os mesmos continuem sendo executados de maneira eficiente e 
ininterrupta, faz-se necessária este registro de preço, para aquisição de peças para conservação das 
máquinas pesadas deste município.
Para desenvolver um novo modelo, engenheiros trabalham no projeto do veículo. Protótipos são 
montados para avaliar as partes mecânicas, peças, são elaboradas e testadas, inclusive especificando 
o óleo lubrificante que vai assegurar o desempenho projetado para o veículo/equipamento. Seguindo a 
recomendação do fabricante, você tem certeza que o seu veículo/equipamento está funcionando da 
melhor forma possível. 
O produto/peça recomendado pelo fabricante passou por testes que comprovaram sua eficácia com aquele 
modelo. Ou seja, aquele produto/peça faz tudo o que o veiculo/equipamento precisa. O produto/peça 
ideal mantém o equipamento em dia. Cada produto/peça possui capacidades específicas. 
O tipo de produto/peças recomendados pela montadora asseguram proteção e desempenho ao 
equipamento/veiculo, impede que o motor faça “mais força” do que o necessário para rodar com 
qualidade, mantendo o desempenho. Protegendo contra o desgaste, mesmo sob severas condições de 
operação em temperatura elevada e alta carga, excelente controle de fricção, ajudando a minimizar o 
desgaste, redução do tempo de inatividade do equipamento boa compatibilidade com peças, selos, anéis 
e materiais de vedação, mantém o seu bom estado e minimiza o risco de vazamento e manutenções 
desnecessárias devido à baixa qualidade, durabilidade de peças.
A especificação e qualidade refletem na durabilidade das peças como um todo, reduzem a emissão de 
gases poluentes e promovem a economia de combustível. O produto recomendado pela montadora é um 
conjunto de características que atuam sob medida para um veículo específico.
Nós assumimos um risco quando não seguimos a recomendação do fabricante. Pode ser que utilizemos um 
produto/peça que não vai realizar sua função/durabilidade adequadamente. Isso porque cada 
veículo/equipamento tem necessidades específicas.
Se sua manutenção e revisões são efetuadas com peças/produtos recomendados, ideal é capaz de manter 
o veículo funcionando perfeitamente, a conclusão é simples. Ele permite uma economia maior em 
manutenção do veículo/equipamento como um todo, reduzindo custos com trocas de peças, combustível e 
trocas de óleo desnecessário devido a vazamentos.
Justifica - se assim a necessidade da aquisição destas, visando adquirir peças com qualidade, 
durabilidade, preço justo e específicas para as diversas funções dos veículos. Acarretando em 
economia financeira e de episódios em que as máquinas necessitam ficar paradas para manutenção.
A exigência de que o material objeto da licitação seja de qualidade é inerente do poder 
discricionário conferido à Administração Pública, à qual compete avaliar os critérios, condições e 
produtos mais vantajosos para seu uso. Assim, quando identificada à necessidade de licitar o objeto 
do pregão em referência, foi verificada em aquisições anteriores que, alguns produtos/serviços 
constantes das ARP, não apresentam a qualidade, durabilidade, garantia adequada para garantir o 
funcionamento prolongado das máquinas/veículos, o que tem prejudicado o andamento dos serviços para 
atender a demanda do município, provocando manutenções frequentes e que comprometem o rendimento e 
estado de conservação da frota municipal.
Além do mais, não vislumbramos no procedimento, qualquer caráter restritivo ou limitação à 
participação de interessados, em momento algum o príncipio da competitividade sobre a qual 
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transcrevemos o conceito formulado por Alexandre Morais:
 “ Assim, príncipio da eficiência é o que impõem à administração pública direta, indireta a seus 
agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial 
neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando 
pela adoção dos critérios legais e morais para melhor utilização possível dos recursos públicos, de 
maneira a evitarem-se desperdícios e garantir-se maior rentabilidade social”.
A Administração, com essa decisão justificada, visa aumentar o desconto oferecido pelas empresas 
licitantes e o desconto na compra das peças e com isso obter uma economia dos recursos públicos, 
devido ao ganho de escala no fornecimento de todos os serviços/produtos licitados, bem como 
facilitar e otimizar a gestão do contrato, pois caso os itens sejam divididos entre vários 
licitantes, qualquer atraso por parte de qualquer um deles poderá comprometer todo o planejamento de 
manutenção das maquinas desta Administração. Nas licitações passadas que tinham como julgamento a 
divisão por itens, trouxe muito transtorno nas execuções dos serviços bem como, na fiscalização por 
parte da municipalidade, conforme constatado e comentado pelos fiscais de contrato.  
Sobre este tema, podemos citar a obra “Temas Polêmicos sobre Licitações e Contratos”, vários 
autores, da editora Malheiros, na página 74, o seguinte trecho: 
“(...) em geral, a economia de escala é instrumento fundamental para diminuição de custos. Quanto 
maior a quantidade a ser negociada, menor o custo unitário, que em decorrência do barateamento do 
custo da produção (economia de escala na indústria), quer porque há diminuição da margem de lucro 
(economia de escala geralmente encontrada no comércio)”.
Assim, dentro da competência discricionária que é assegurada à Administração, optou-se por adotar o 
critério de julgamento e divisão por lotes, que se reputa mais ajustado às necessidades e eficiência 
administrativas no presente caso.
Finalmente, considerando a quantidade, qualidade e economicidade verificam-se, portanto que não 
existe qualquer restrição ao caráter competitivo do certame. A exigência dos produtos visa obter o 
melhor negócio para administração, racionalizando o uso dos recursos públicos.
No que diz respeito à quantidade/valor estimado para esse processo licitatório foi determinada com 
base no número existente destes equipamentos que a Administração Municipal possui em seu patrimônio. 
Posto isso, conclui-se que as quantidades estimadas são para atender as necessidades da 
Administração e manter os equipamentos em pleno funcionamento por um período de 12(doze) meses, 
porém, é uma estimativa, servindo apenas como parâmetro.

Lote

001 Lote 001

Código Nome Unidade Quantidade Unitário Valor

056232 PEÇAS ESCAVADEIRA HIDRAULICAS CATERPILLAR 312-CL/320D E 320DL UN 1,00 150.000,00 150.000,00

056233 PEÇAS ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR CS533-E UN 1,00 150.000,00 150.000,00

056239 PEÇAS PÁ CARREGADEIRA CASE W 20-B UN 1,00 50.000,00 50.000,00

056240 PEÇAS PÁ CARREGADEIRA DOOSAN UN 1,00 50.000,00 50.000,00

056241 PEÇAS RATOR ESTEIRA KOMATSU D-50 UN 1,00 85.000,00 85.000,00

056242 PEÇAS ROLO COMPACTADOR MULLER WAP55 UN 1,00 20.000,00 20.000,00

056245 PEÇAS TRITURADOR DE GALHOS VERMER BC-100SL49 UN 1,00 20.000,00 20.000,00

056246 PEÇAS TRITURADOR DE TRONCOS VERMER SC-372 UN 1,00 25.000,00 25.000,00

062474 PEÇAS TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D-6D UN 1,00 50.000,00 50.000,00

067610 PEÇAS RETROESCAVADEIRA XCMG UN 1,00 50.000,00 50.000,00

067611 PEÇAS MOTONIVELADORA XCMG UN 1,00 150.000,00 150.000,00

075707 PEÇAS MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H e 120K UN 1,00 250.000,00 250.000,00

075708 PEÇAS PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924F e 938G UN 1,00 100.000,00 100.000,00

075709 PEÇAS RETROESCAVADEIRA JCB UN 1,00 85.000,00 85.000,00

075710 PEÇAS RETROESCAVADEIRA CASE 580L / NEW HOLLAND LB90 / MASSEY FERGUSON UN 1,00 20.000,00 20.000,00

MF-86-HS

075711 PEÇAS MINI CARREGADEIRA BOBCAT UN 1,00 30.000,00 30.000,00

075712 PEÇAS TRATOR DE PNEU MULTIMARCAS E MODELOS UN 1,00 20.000,00 20.000,00

075717 PEÇAS MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B e 140B UN 1,00 40.000,00 40.000,00

075725 PEÇAS PÁ CARREGADEIRA JCB UN 1,00 50.000,00 50.000,00

TOTAL 1.395.000,00

TOTAL GERAL 1.395.000,00
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