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MUNICíPIO DE ÓBIDOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICTPAL DE EDUCAÇÃO

C
. tt)

IUSTIFICAT'IVA PARA À CONTRATACÂO

obiero: ADEsÂo DE AT.4 DE RIGIS'I'RO DE PREÇOS Ne 006/2OZZIPMO ORIUNDA DO PREGÃO

ELETRONICO N9O9I2OZI-O27 /SEMED ATA DE REGISTRO DE PREçOS N' 20211208,
GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÍURUTI, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARÁ

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR §LUVIAL COM PILOTO E TRIPULÁÇÃO,

COM FORNECIMENTO DE COIUBUSTiVEL, EIVI ATENDIi\48N1'O ÀS NUCESSID.lDES DA

SECRETARI.A MUNTCIPAL DE EDUCAÇÃO AOS.,IL[JNOS [T1 TRICULADOS NA REDE DE IJNSINO

PÚBLIco No MUNICÍPIO DE OBIDOS/,PA-

Urtidades Requisitantes Interessadas: Sccrcta]-ix \{'rniciPai (1,.' ti.itr(.1Ç;r,

Exmo. PreÍ€ito Municipal Iaime Barbosa dâ si!r'a

Apresentâmos tustiRcativa parâ a necessidade da contrâtaçãc nôs termos do proceCimento

de adesão:

Ác

2.1

2.2

2.3

2.4

2.3

.4.s Unidades Requisitantes da pfesente conlratlç:ü jusLificâ pcr rteio deste a neccssidade

da aquisiçâo do objeto, qual seja a PRESTÁçÃo DE sERvlÇos DE TRANSPORTE ESCOLAR

FLUVTAL COM PILOTO E TRIPULAÇÂO, COM FORNECTMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM

ATENDTMENTO ÀS rVtCrSStnlnrs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS

ALUNOS MATRICUL.ÀDOS NA REDE DE ÊI]SINO PÚBLICO NO MUNICíPIO DE

OBIDOS/PÀ por meio do instituto da ad:são à Ata de Registro de Preços, oriunda do
Pregão Eletrônico Neog /2a2*027 /SEMÉD Ata De Regis'-ro De Preços N" 20211208.

0 objero ein suma atende as atividades precípuas. ccntínüâs e para oiexar qunlid:ide nos

sen'iços dispensados aos seus usuários c üsalldo r boirl âirilânle tc dos set'viços.

A contr::tacào clo fornecünento âqui des(:] ltíJ justifit'-:.sc pt'!,: t',eressiCado dc atr'llile:' o

Progranra Nacicnai de I'ranspo|re llscoia: - PNA'lg oLre re,r stiâ fLrnderlle!rt3Ção legai
iflrposta nos artigos 2C5 e ZU8, da Constitui'ràc ieder:r!.

Consid!'rendoagâ13r'tia6os!poIleâr,ilro;:'i::',-.d.-ii..r,.'or.eÊsrqlat--!'-ll.4,lg'lo::,!l:nÍ)s
da rede pública de ensino;

A adoçào Ce Adesão a Atâ de Regrsiro tle Preço, jusrilica-sr: Dcla ,/arjt.riosi(l.tde üài:' .l

Admjnistraçáo Púbiica, coniormc coni!rii;a:,'i as pi,.-ril(,5liii; accs.a{jas e;l á!,ilidadü r:ià

;ontrataçâo, coirsidel"anCc ilur a acletãr ):';a. an: pÍcLe:iso r.ienci lloru5o oir ,, d rLri:

prccesso licitatório ccrl'li!l''), em nzão ii3 riig.:r'ra:; r.i a'rnlietâ;âo pâra êlerce| e',: ::ltji]cs
da rede pútrlica de ensrno

Assim, no intuitô 1e acelerar o atendimentc e resolução da necessidade em questào, íoram

realizadas consultas a atas de registro de preços vigentes constantes no sírio de compras

Governamentais (ComÍ,rasnet) e junto ao Pô].tal dcs l,-rr!sdir:icnados do Tribu:ra! de Contas

clos tvtunicÍpios do Est:rdo ilo Pari - TCt.ilPê. se r :io idtr:riil,:rCo c PREGÂC ELEIRON'CO

N!09 /2O27-A27 /S{!t1Eú.:\'l'A DE REüt§IRO DF Pl'li'.}S t\" 1il2i120il üE!:!liC!,Ai).{
PELA PREFI,iTURA MUIrllcf P.'ri. Dli iüÍ{UTl t.Í ;-:i,1. . I ;.:r' -. A Cii:,: lli.i Ír;.iu riL
EMPRE§A PÀ}{{ F§EST.',lÇÃO D5 SlPr'';a:-: ili lP:-1:' r:i..i:" r: j.lr:l-: iF. l Lili',!,ri- COF'!
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2.6.

2.7

ESTADO DO PARA
MU\-ICíPIO DE óBIDOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÀO
FUNDO MUNICIPAT DE EDUCAÇÃO

PTLOTO E TRIPULTçÂo, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTiVEL, na qual as empresas

, R DA SILVA COMERCIO - ME CNPI: 10.224.658/000L-30, íoi a vencedora, sendo que o

objeto, suas especificações e condições, bem como os valores da proposta vencedora

atendem completamente as necessidâdes desta Unidade Requisitânte.

Uma vez identificada a solução, prosseguiu-se com as avaliações legais devidas atinentes ao

ilrstituto da adesão â âta de regisrro de preço, conforme preceitua o Decrêto 7.892/2073,
Capítulo l& arL 22,, tom as alrerações promovidas pelo Decreto 9.488/2018. Neste

sentido íoram realizadas pesquisas de preço de mercaclo a fint de avaliar a vântajosidade da

referida adesão, confbrme orçamentos e lnapa comparativo êm anexo, verificando-se que os

','alcres propostos sàc supeticles ao vaiol-registrado:rit ARP. ticândo demonstreda que a

.rquisiçào 3rrâvés de âicsão 3c registl o cu pi eços do PREGÃO ELETRONTCO NeO9 /ZOZL-
027/SEMED é valtajosa pâia it Adn'tinistraçào, getando ecolromia para a instituiçào c,

diante disto, justifica-se a Adesão ao Regish-o de PIeços do citado órgàc.

Justiíic.i[1os ainda que â âdesão 3 Ata üe Registru de Preços culrpre os princÍpios da

vartajosidade, econol,tricidatle, eficácia e eficiência, uma vez que colr este procedilnc[to, a

PreÍêitura de Óbirios iaz a conrratação com preços licitados, que sc contiguranl como de

menor preço o que pet'mitc economicidade de recursos, curnprindo os prilrcípios que regenr

a Admiristração Pública além de proporciônar presteza, celeridade e pronto âtendimento à

dernanda da unidaLle t er".risi.i.'t'.':.

2-8. Diante disso, com fulcro ilo Decreto no 7.892/2013, alterado pelo Decreto no 9.488 /2018' o

modo escolhido para a aquisição da solução em epÍgrafe, foi à adesâo à Ata de Registro de

Preços, oriunda do PREGÃO ELETRONICO Ne09/2021'027lSEMED.qTA DE REGISTRO

DE PREçOS N' 20211208, GERENCTADA PELA PRf,FETTURA MUNICIPAL DE IURUTI,
uma vez que este procedimento gerará economicidade e celeridade processual para a

prefeitura de óbidos/PA, corno soiução Daliariva à reâiização dos procedimentos lic!tatór'ios

relacionados ao obieto

2.9. É a lustificativa.

Assim, solicitamos que a preseltte conl'zrraçào seja realizada através do instituto da adesào à ata de

registro de preços, comumente denon:inado "carona", onde órgãos e entidacles da AdministraÇão que

nào participaram da ticitação, após ci-.l]sultar o órgão gerenciador e o íornecedor legistrado,

dentonstrando a vantageln dA aiiesâo, celebrar contratos Vâlcrdo-se dâ ata de I egistro de preços de

outro ente, qual seja a PREFEITURÁ MUNICIPAL DE IURUTI/PA, cotn basr' rlo Decreto

7.sg}la}l3, Câpítulo tx, art. 22, com as alteraçôes promovidas pêlo Decreto 9.4aa /2078' e

ainda subsidiariamente pela Lei Federal ne 8,666/93 e suas alterações Posteriores,
considelando o ct entual fornecimento, rie lbrma parcelada e de acordo com as demandâs da Unidadc

Requisitarte e conclições estabeleciCâs Irr, Edil-ll e At I de Registlo (ie Pleço de origem

É â justificativa, que segue anexatla âo pedido iniciâl e aos delnais dados e êspecincâções dispoitos

no Termo de Referência.
Óbidos/PA, 26 de a}osto de 2022.
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Pf,"EFEITUNÂ TTJNICIPAL DE ÔBIIX's
ltEcnExABtÂ lrMctPAL DE EITUCAçÃO

CNPJ: 23.714. 19U0O01-59
CNPJ: 30.971.257loo01-51

Tràv. Rui Bárbosà, 463 Cenlío-óbido3 pA {Ep: 6a.25G(§

v

A contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar fluvial com piloto,

tripulação e fomecimento de combustível, se justifica pela necessidade que a Secretaria

Municipal de Educaçâo tem em garantir o transporte escolar dos alunos da Rede Pública de

Ensino, residentes no Meio Rural de Várzea, uma vez que e dever desta Secretaria oferecer

condições de acesso e permanência do aluno em sala de aula.

Por este motivo, a Secretaria Municipal de Educação solicita a abertura de procedimento

licitatório para atender essa demanda neste ano de 2022.

Atenciosamente.

NÍARIA BI]N'TIiS SOIISA
unicipal de Educa$o

Decreto: 00312021

E mai I : semed, ohitktía gmo il, com

JT]STIFICATIVA PARA CONTRATACÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE

ESCOLAR


