
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 

CNPJ: 05.149.182/0001-80 

DEPARTAMENTO LICITAÇÕES 
 

End.: Rua Frei Daniel de Samarate, 128 

Centro - Santarém Novo - PA 

CEP: 68720-000 

 

 

JUSTIFICATIVA DA ADESÃO 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 02511001/21 

MODALIDADE: Carona nº 008/2021-PMSN 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Federal nº 7892/2013, e subsidiado pela Lei nº 8.666/93. 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores, 

sem motorista, para atender as demandas da Prefeitura Municipal, Suas Secretarias e Fundos 

Municipais, deste município. 

 

A Prefeitura Municipal de Santarém Novo, possui a necessidade de atender a demanda da 

dos setores administrativos e suas Secretarias Municipais para a prestação de serviços de locação 

de veículos automotores, sem motorista, para atender as demandas da Prefeitura Municipal, Suas 

Secretarias e Fundos Municipais, para o exercício corrente. 

 

No intuito de acelerar a contratação em questão, foram realizadas consultas a Atas de 

Registro de Preços vigentes constantes no sitio do MURAL DE LICITAÇÕES DO TCM/PA, onde 

foi identificado a Ata de Registro de Preços nº 022/2021-SRP, adjacente ao pregão eletrônico SRP 

de nº 021/2021 da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, no qual a Empresa R&T MULTI 

SERVIÇOS EIRELI, logrou-se vencedora dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10 cujas especificações 

atendem a necessidade desta Prefeitura, Suas Secretarias e Fundos. 

 

Foram efetuadas a pesquisa de preços através do Banco de Dados do departamento de 

licitação, e constatamos que os preços constantes na Ata de Registro de Preços nº 022/2021, 

originária da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, se mostrou mais vantajoso, sendo constatada a 

economicidade ao erário. 

 

Justificamos ainda que a Adesão a Ata de Registro de Preço cumpre os princípios da 

vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, uma vez que, com este procedimento a 

Prefeitura adere a um processo de compra já realizado por outro órgão público, este também sendo 

Municipal, fator que propicia segurança de que as compras adquiridas atenderam as demandas da 

Prefeitura Municipal de Santarém Novo. 

 

Verifica-se ainda a vantajosidade, pelos princípios da economicidade, eficácia e eficiência, 

proporcionando a presteza, celeridade, segurança e pronto atendimento a demanda dessa instituição 

em conformidade com rendimento esperado pelo Gestor Público. 

 

Diante disto justificamos a adesão a ata para futura e eventual contratação de empresa para 

fornecimento de mobiliário escolar. 

 

Desta maneira, com fulcro no Decreto 7.892/2013, o modo escolhido para aquisição em 

epigrafe, foi a adesão a ata de registro de preço da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, uma vez 

que, este procedimento gerará economicidade e celeridade processual para a Prefeitura Municipal 

de Santarém Novo. 
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Anexamos a presente justificativa, autorização do fornecedor, autorização do órgão e certidões de 

regularidade dos fornecedores. 

 
 
 

Santarém Novo - PA, 29 de novembro de 2021. 
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Comissão Permanente de Licitação 
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