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JUSTIFICATICA 

 

 A Prefeitura Municipal De Rurópolis Através Da Secretaria Municipal De Educação, necessita 

adquirir um ônibus escolar destinados a ao atendimento de alunos da Rede Municipal de Ensino no trajeto 

para as escolas mantidas pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Rurópolis-Pa 

 No intuito de acelerar a aquisição em questão, foram realizadas consultas a atas de registro de preço 

vigentes constantes no sitio de compras governamentais (comprasnet) e no portal do fnde, sendo identificado 

o pregão eletrônico para registro de preços nº 006/2021 realizado pelo FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO- FNDE no qual a empresa MERCEDES-BENZ DO BRASIL 

LTDA CNPJ: 59.104.273/0001-29 foi vencedora do item cuja especificações atende a necessidade da 

Prefeitura Municipal De Rurópolis através da Secretaria Municipal De Educação. 

 Foi realizada pesquisa de preços, conforme orçamento em anexo, verificando-se que os valores de 

mercados/propostos são superiores ao valor registrado na ARP em questão, ficando demostrada a aquisição 

através de adesão ao registro de preços do FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO- FNDE é vantajosa para administração, gerando economia para o município e, diante disto 

justifica-se a adesão ao registro de preços citado órgão.  

 Ademais, foi verificado que as especificações técnicas do equipamento constante nos orçamentos 

estão de acordo com as especificações do equipamento que a PREFEITURA pretende adquirir, conforme 

discriminado no termo de referencia e ata de registro de preços do órgão gerenciador. 

 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 MUNCIPAL 

DE RUROPOPLIS ADQUIRI UM EQUIPAMENTO OU CONTRATA UM SERVIÇO já aceito por um 

órgão federal, fator que propicia segurança de que o equipamento adquirido atendera a nossa demanda 

 Além de proporcionar presteza, celeridade e pronto atendimento a demanda dessa prefeitura, diante 

disso, com fulcro decreto nº 7.892/2013, alterado pelo decreto nº 9.488/2018, o modo escolhido para 

aquisição da solução epigrafe, foi à adesão a ata de registro de preço nº 010/2021 do FUNDO NACIONAL 

DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO- FNDE, uma vez que este procedimento gerará 

economicidade e celeridade processual para PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS 

 E nossa justificativa 

 

RURÓPOLIS-PA, 16 DE NOVEMBRO DE 2021. 
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