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ATO JUSTIFICATÓRIO 
PARA OUTORGA DE CONCESSÃO 

  

Justifica a Outorga de Concessão 
dos serviços de remoção por 
guincho, guarda e depósito de 
veículos removidos ou apreendidos 
por infrações às leis de transito 
dentro dos limites do Município de 
Mairinque, nos termos da 
legislação em vigor. 

O Prefeito Municipal de Mairinque, no uso de suas atribuições, com base do 
artigo 5° da Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe 
sobre o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos, RESOLVE 
tornar pública a justificativa da conveniência da concessão dos 
serviços de remoção por guincho, guarda e depósito de veículos removidos ou 
apreendidos por infrações às leis de traNsito dentro dos limites do Município de 
Mairinque. 

CONSIDERANDO que os serviços de remoção por guincho, guarda e depósito de 
veículos removidos ou apreendidos por infrações às leis de transito são realizados de 
forma precária no Município de Mairinque. 

CONSIDERANDO que com o advento do convênio n° 058/2019 firmado entre o Governo 
do Estado de São Paulo e o Município de Mairinque, surgiu a obrigatoriedade de 
implantar o pátio municipalizado na Cidade de Mairinque. 

CONSIDERANDO que o Município de Mairinque não detém condições no momento, de 
assumir os referidos serviços, tanto em relação ao pessoal e condições técnicas, já que 
haveria necessidade de aquisição de equipamentos, treinamento, adequação de áreas, 
além ainda de outras exigências que demandariam recursos não disponíveis ou previstos 
para o presente exercício e para o próximo. 

CONSIDERANDO que o Convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo 
possibilita que os serviços de remoção por guincho, guarda e depósito de veículos 
removidos ou apreendidos por infrações às leis de transito possam ser repassados pelo 
Município a Terceiros, mediante prévio procedimento licitatório obedecendo-se a 
legislação em vigor. 

CONSIDERANDO que o art. 175 da Constituição da República de 1988 determina ao 
Poder Público, na forma da lei, a prestação dos serviços públicos diretamente ou sob o 
regime de permissão ou concessão. 
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Ov dio ex 
Prefeit M icipal 

Fica justificada e definida a necessidade de regulamentar e implantar os serviços de 

remoção por guincho, guarda e depósito de veículos removidos ou apreendidos por 

infrações às leis de transito dentro dos limites do Município de Mairinque, que se 

viabilizará, finalmente, através do procedimento licitatório a ser instaurado, e que tem seu 

objeto, prazo e área, assim definidos: 

Objeto: Concessão dos serviços de remoção por guincho, guarda e depósito de veículos 

removidos ou apreendidos por infrações às leis de transito dentro dos limites do 

Município de Mairinque. 

Prazo: 05 (cinco) anos, respeitando-se os termos pré-determinados no convênio n° 

058/2019, e possíveis aditamentos. 

Área: Toda circunscrição do Município de Mairinque. 

Assim explicitado e justificado o objeto da concessão pública, acrescido do relevante 
interesse público tutelado, das razões de ordem legal invocadas, da conveniência 
administrativa e diante da necessidade jurídica do atendimento das recomendações legais, 
tem-se por justificada e definida a necessidade de implantar os serviços de remoção por 
guincho, guarda e depósito de veículos removidos ou apreendidos por infrações às leis de 
transito dentro dos limites do Município de Mairinque, através de processo licitatório a 
ser instaurado e que tem seu objeto, prazo e área em conformidade com detalhado no 
presente Ato Justificatório, sublinhando-se que por meio desta comunicação pública 
atende-se ao exigido no artigo 5° da lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 

Mairinque/SP, 04 4 novembro de 2019. 
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