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JUSTIFICATIVA

As comunidades localizadas na zona rural do município de Obidos, pela extensão territorial

íicam bastante afastadas da sede do município, que certamente deixam essas localidades

isoladas e sem acesso aos serv!ços públicos oÍertados à população. Diante Cessas

circunstâncias um dcs aspectos que se apresenta bastante precário trata-se de sistema de

abastecimento de água que muitas vezes não existe e em outras ocasiÕes o grupo gerador

entra em pane deixando a comunidade com o sistema paralisado

- Considerando a importância do equipamento para solucionar o problema de falta de água

nas comunidades de Laguinho e Sagrado Coração de Jesus.

- ConSiderando que eSSaS comunidades não possuenl outros meios para amenlnar aS

dificuldades surgidas pela falta do equipamento grupo gerador;

- Considerando que os grupas gêradores irá proporcionar melhoria nas conCuçÕes de vida

da populaçáo residentes nessas cômunidades.

- Considerando que a energia fornecida através do grupo gerador beneficiará também os

comunitários com qualidâde no armazenamento de alimento, dando condições para

conservar seu sustento.

- Considerando que o presente obJeto ora solicitado é essêncial para a continuidade e

manutenÇão do sistema de abastecimento de água, permitindo aos habitantes desfrlrtar do

bem estar.

E que a Secretaria Municipai Ce Saneamento Urb3nisinc e inÍraestrutura. pretende adqr'tir-ir

grupos geradores para atenCer" emergencialmenie objetivando

o valor a ser pago obtido com base no orçamento apresentado pela empresa

autorizada, o qual apresenta-se no valor de R$ R$40.900,00 (quarenta mil ê novecentos

reais).

Para mensuiação dc valor, foi realizaca pesquisa em empresa localizada no município

reços.rjom.br, de onde se extraiu a média dede Obidos e atra'rés do site rw',nar.bancodep
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preço, sendo que o menor valcr apresentado foi o pela empresa E. MENDES & CIA LTDA,

que se configura como compatível com os valores de mercado

Justificativa da Escolha da Contratada:
A escoiha da empresa a ser contratada foi definida em funçâo do menor vaior

apresentado bem como pela facilidade de acesso e entrega do produto, uma vez que a

mesma é estabelecida na cidade de Óbidos o que permite celeridade No fornecimento dos

grupos geradores.

5.4. Do obietivo da contratacão:
5.4.'t.A aquisição dos grupos geradores que este termo trata tem comc objetivo geral:

- Garantir o abastecimento de água na comunidade de Laguinho e Sagrado Coração

5.4.2. Como obletivos específicos pretende-se:

a) Contratar empresa para fornecimento de grupos geradores para melhoria nas condiçÔes

de vida da populaÉo dessas comunidades.

Cbidos - Parà. 20 de seternbro de 2A22

D A DE
Secretárie Mdn de S m to urbanismo e inÍraestrutura

Decreto N" 006/2C22
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