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JUSTIFICATIVA 

 

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE KIT DE ENERGIA SOLAR (BOMBA E PLACA SOLAR) PARA 

POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS COMUNIDADES 

RIBEIRINHAS DO MUNICÍPIO DE AVEIRO NO ABASTECIMENTO DE AGUA 

 
A Prefeitura Municipal de Aveiro, por meio do Fundo Municipal de Saúde de Aveiro tem 

como sua atribuição dentre outras, propiciar a melhorias sanitarias e insdispensaveis a saúde 

pública de toda sua comunidade. Por esses motivos, faz-se necessário a abertura de procedimento 

licitatório que subsidie a contratação de empresa que forneça tais objetos. Ressaltamos que itens 

serão utilizados para bombeamento de agua em poços artesianos perfurados nas comunidades da 

zona rural do Município de Aveiro. 

Salientamos a necessidade da aquisição, pois entendemos e acreditamos que é de 

fundamental necessidade e importância esses itens, uma vez que, as comunidades não são assistidas 

com rede de abastecimento de agua tratada e utilizam poços amazonas e artesianos para obter agua 

potável. 

A aquisição dos itens possibilitará aos moradores melhores condiçoes de saúde, uma vez  

que aguá sem duvida e de vital importancia a qualçuqer comunidade. 

    Como rege a Lei nº 8.666/93, contratos referentes a aquisição dos itens supracitado, não tem 

natureza continuada, sendo necessária a realização de procedimentos licitatórios anualmente. 

A decisão de optar pelo Pregão Eletrônico, se dá pelo fato da quantidade a ser adquirida ser 

superior ao valor dispensável se justifica em razão da necessidade de garantir a economicidade, 

agilidade, qualidade e igualdade na contratação dos licitantes. 

    Os consumos previstos foram estimados com base no levantamento estimado nos 

fornecimentos que serão realizados durante o exercício financeiro de 2022, considerando as 

informações de consumo anteriores e o saldo remanescente 

Aveiro-Pará, 18 de julho de 2022. 
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