r_

Fotharf___~L2Lifr

F>rrjc".3~2£kJ3ae~

Servidoi__iz£~
ESTADO DO MARANHAO
----..-.-- =^ ___
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO -LUMIAR i-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO PARA PROCEDIMENTO DH ADESA0 A ATA
DE REGISTRO DE PRECOS

Em atengao ao Ofi6io oriundo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

do Municipio de Pago do Lumiar - MA, verifica-se a necessidade urgente de Contrata€ao de

Empresa de Engenharia com especialidade em Servi€os terraplanagem, pavimenta€ao
asfaltica, recapeamento e drenagem em Vias do Municipio de Pago do Lumiar/MA e a
possibilidade de adesao a Ata de Registro de Pregos especifica. As circunstancias faticas das

quais decorrem a demanda pela contratagao referida sao a necessidade de servigos de
engenharia e infraestrutura a areas diversas do Municipio, inclusive bairros e regi6es mais
distantes das localidades centrais, bern como os danos causados ap6s as fortes chuvas ocorridas
no municipio, com a destruigao de vdrios logradouros pdblicos, tais como ruas, avenidas e
Pra9as.

Ressalte-se

que,

conforme

apurapao

realizada pela

Secretaria

Municipal

de

Infraestrutura e Urbanismo - SEMIU, foi identificada a existencia de Ata de Registro de Pregos
com itens semelhantes aos pretendidos para contratagao pelo Municipio. Especifique-se que,

r`

na oportunidade, foi identificada a Ata de Registro de precos n° 09/2019, oriunda da
Concorr6ncia n° 049/2019 realizada pela Comissfo Setorial de Licitagao da Secretaria de

Infraestrutura do Estado do Maranhao, no

qual

a empresa ENCIZA ENGENHARIA DE

CONSTRUCA0 LTDA. foi vencedora dos itens contemplados no Projeto Basico da
Secretaria Estadual referida, conforme planilha apresentada pela SEMIU, o qual equivale a
necessidade do Municipio de Papo do Lumiar, cujas especificag6es atendem a demanda da

Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.

Foi analisada a vantajosidade de pregos e, conforme verificagao t6cnica realizada pela
SEMIu mos orgamentos anexos, os valores propostos encontram-se acima do valor

registrado, sendo assim demonstrado que a contratapao por meio de adesao ao registro de
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precos da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Maranhao - SINFRA/MA 6 mais
vantajosa para a Administragao Ptiblica Municipal, tendo em vista que a proposta apresentada

pela empresa vencedora detin pregos menores que os registrados pelo Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices - SINAPI, tabela mantida pela Caixa Econ6mica Federal, que
corresponde aos valores praticados no mercado, gerando economia para o Municipio, caso
em que justifica-se a Adesao ao Registro de Precos do citado Municipio.

Justifica-se ainda que a adesao a Ata de Registro de Pregos cumpre os principios

`ft

da

vantajosidade,

economicidade,

eficacia

e

eficiencia,

uma

vez

que,

com este

procedimento, o Municipio de Pago do Lumiar ira realizar contratagao ja aceita por outro

Orgao Ptiblico, fator que propicia seguranga de que o referido objeto atende a determinados
requisitos de qualidade, e com urn prego mais acessivel em relacao ao praticado pelo mercado,

devidamente comprovado pela diferenga entre o preeo registrado e os orgados no mercado,
conforme analise realizada pela Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Pago do Lumiar.

Diante disso, com fulcro no Decreto Federal n° 7.892/2013, o modo escolhido para a

contratagao dos items em questao e que melhor atende a demanda urgente do 6rgao 6 o de

adesao a Ata de Registro de Pregos da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Maranhao
- SINFRA/MA, uma vez que este procedimento gerara economicidade, eficiencia e celeridade

n

processual parao Municipio depaco do Lumiar.

Por fim, com base no Decreto Municipal n° 3.086/2017, AUTORIZ0 a realizacao do

procedimento de adesao a ata de registro de precos, pelo que determino o encaninhanento
dos autos a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo para seguimento do feito.

Pago do Lumiar, Estado do Maranhao,

de maio de 2020.
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FLAVIA VIRGINIA PEREIRA NOLASCO
Secretaria Municipal de Administragao e Finangas
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