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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2022 
 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20210107 
 
 A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Rondon do Pará, nomeada pela 
portaria 011/2022 datada de 13 de Janeiro de 2022, através do Presidente da Câmara, 
consoante autorização Srº. AUDICIO DE JESUS OLIVEIRA, na qualidade de ordenador de 
despesas vem abrir o presente processo administrativo para a contratação de empresa 
especializada em fornecimento de combustíveis, para atender as necessidades da Câmara 
Municipal de Rondon do Pará para o ano de 2022. 

 
JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 

 
Justifica-se, a licitação para Aquisição de Combustível (DIESEL S10 Petrobras)  para 

uma possível locação de (caminhonete ou van), uma vez que a área rural do Município de 
Rondon é muito grande e sem veículo adequado para andar nessas áreas rurais fica difícil 
atender os munícipes quando na realização de Sessões Itinerantes, o Regimento Interno desta 
Casa Legislativa no seu art. 114 preconiza que reuniões ordinárias serão realizadas sempre na 
última segunda-feira contemplando todo Município.         

A contratação em questão e necessário para melhoria do desempenho das atividades 
operacionais e se destina a dar continuidade à realização de atividades complementares aos 
assuntos que constituem área de competência legal da Câmara Municipal, em atendimento 
ao art. 37, da CF, no qual bem versa sobre o princípio vinculante da eficiência da 
administração pública. 

A Câmara Municipal, atualmente dispõe de um automóvel e uma motocicleta, sendo 
que são (15) quinze vereadores e doze servidores, sendo insuficiente para atender o 
cumprimento das atividades inerentes aos serviços de transporte de Autoridades e Servidores 
em serviço, nas quantidades e condições satisfatórios. 

A contratação encontrou-se amparada pela Lei nº 8.666, de 21 Junho de 1993.Tendo 
em linha de considerando o princípio da legalidade e demais princípios aos quais vinculam a 
administração pública.          
 

             Rondon do Pará, 08 de Fevereiro de 2022. 
 
 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA                AUDICIO DE JESUS OLIVEIRA 

                             CNPJ 04.787.909.0001/92                                 PRESIDENTE DA CÂMARA 
 

 
EDVALDO RODRIGUES CARDOSO JUNIOR 
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