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JUSTIFICATI VA DA CONTRATAÇÃO 

 

 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

 

Constitui objeto deste instrumento a aquisição de combustível visando a 

atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rondon do 

Pará para o exercício de 2022. 

 

2 - JUSTIFICATIVA 

 

O SAAE tem sob sua responsabilidade, à organização e realização das atividades 

voltadas a distribuição de água da área urbana e áreas da Zona rural, incluindo Vila Santa 

Helena, KM 56, KM 68, 69 e Vila Palestina.  Para que o cronograma dessas atividades seja 

executado conforme o programado, se exige uma constante preocupação em atender as 

necessidades dos setoriais que compõem ao Sistema, no que tange a disponibilidade de 

veículos e motos devidamente abastecidos, para atender os serviços Administrativos, 

Operacionais e Logísticos, objetivando manter a boa qualidade dos serviços em questão, 

zelando pelo atendimento aos usuários consumidores de água, sendo o uso desses veículos 

abastecidos, caráter imprescindível para apoiar o desenvolvimento das atividades do 

SAAE, se faz necessário à aquisição de combustível e lubrificante, para que a execução das 

ações planejadas não sofram problemas de continuidade. Diante do exposto 

SOLICITAMOS especial analise e autorização para a Aquisição de Combustíveis e 

Lubrificantes, conforme especificações. 

Versam os autos sobre procedimento para adesão, como “CARONA” na Ata de 

Registro de Preços n.º 20210107, oriunda do Processo Licitatório na modalidade Pregão nº 

9/2021 – 010 - PMRP – Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, para Aquisição de 

Combustível. 

 A escolha pela adesão justifica-se pela necessidade urgente de continuidade dos 

serviços Administrativos, Operacionais e Logísticos.  

A adoção de Adesão a Ata de Registro de Preço do Pregão supracitado, justifica-se 

pela vantajosidade para a Administração Pública, conforme confirmam as propostas 

anexadas e a agilidade da contratação, considerando que a adesão à ata é um processo 

menos moroso do que um processo licitatório comum, observando a urgência na aquisição 

dos referidos materiais. 

Estando este processo instruído conforme a Lei Federal n.º 8.666/1993, Lei Federal 

10.520/2012 e nas demais normas vigentes. 
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3 – DO FUNDAMENTO LEGAL 

  

 A lavratura do presente decorre da realização do Pregão 9/2021-010-PMRP -SRP, 

realizado com fundamento na Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666, nas 

demais normas vigentes. 

 

4- CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO PRODUTO 

 

 Só serão aceitos o fornecimento de produtos que estiverem de acordo com as 

especificações exigidas, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos 

agentes competentes, a serem nomeados através de portaria. Não serão aceitos produtos 

cujos preços unitários excedam o valor médio encontrado no mercado. Não serão aceitos 

produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias. 

 

5 – PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 

 

 Os membros a serem nomeados através de Portaria serão responsáveis pela 

fiscalização do contrato no que compete ao fornecimento dos produtos, observando todos 

os aspectos contratados (prazo de entrega, local de entrega, observância acerca da 

qualidade e marca dos produtos contratados, objetivando a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato). 

 

5 – DA ENTREGA DOS PRODUTOS 

 

Os produtos objeto deste contrato serão fornecidos mediante a apresentação da 

“Autorização de Abastecimento e/ou Requisição”, emitida pelo servidor da 

CONTRATANTE previamente credenciado para tal. 

  

 

6 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

  

A despesa será consignada à seguinte dotação Orçamentária: Exercício 2022 – 

Atividade 2001.17.512.0171.2.160 – Manutenção do SAAE, Classificação Econômica 

3.3.90.30.00 – Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01. 

7– DO PAGAMENTO  
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A aquisição dos equipamentos será custeada com recursos próprios do Serviço 

Autônomo de Água e esgoto – SAAE. 

A contratante se obriga a efetuar o pagamento nas condições estabelecidas. O 

pagamento será realizado mediante emissão de nota fiscal, em até 30 (trinta) dias após a 

entrega e aceitação dos produtos.  

Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 

será contado a partir de sua representação, desde que devidamente regularizados. 

 

 

 

Rondon do Pará, 08 de março de 2022 

 

 

Maria de Lourdes Almeida Chaves 

Diretora-Presidente 
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