MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
0ficio nQ gg§3/ 2020 -GAB/SEMIU

Pa€o do Lumiar, em 16 de abril de 2020.

A Senhora,
FLAVIA VIRGINIA PEREIRA NOLASCO,
Secretaria Municipal de Administra€ao e Finan€as.
Nesta.

ASSUNTO: Manifesta€ao quanto a possibilidade de adesao a Ata de Registro de Pre€os para

Contrata€ao de empresa de engenharia com especialidade em Servi€os de Manuten€ao de

a

Logradouros ptiblicos, Pavimenta€ao, Drenagem superficial e profunda no Municipio de
Pa€o do Lumiar/MA, conforme autuado em Proc. nQ 2485/2020.

A realiza€ao de licita€ao para efetiva€ao da contrata€ao ora pretendida, tern

como objetivo prinordial o desenvolvimento e manuten€ao das a€6es govemamentais
voltadas ao interesse ptiblico, no ambito do sistema de infraestrutura e urbanismo,
objetivando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Pa€o do Lumiar MA, destinados
a atender os Servi€os de Manuten€ao de Logradouros Ptiblicos, Pavimenta€ao, Drenagem
Superficial e Profunda.

No intuito de acelerar a contrata€ao em questao, verificou-se em consultas a

a

atas de registro de pre€os vigentes no sitio dos 6rgaos gerenciadores, onde foi identificada a
Ata

de

Registro

de

Pre€os

nQ

47/2019,

oriunda

da

Concorrencia rf 02/2019, em sistema de registros de pre€os/processo Administrativo nQ

067/2019, realizado pela Comissao Permanente de Licita€ao da Prefeitura Municipal de

Humberto de Campos - MA, no qual a empresa TRANSPAMA TERRAPLANAGEM,
PAVIMENTACAO, CONSTRUCAO CIVIL E MECANIZACAO AGRI'COLA LTDA., foi

vencedora do objeto do certame, os quais equivalem aos itens do Projeto Basico, constantes
nos autos do processo administrativo nQ 2485/2020, cujas especifica€6es atendem a

necessidade da Prefeitura Municipal de Pa€o do Lumiar/MA.
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Deixou-se de realizar pesquisa de pre€os praticados no mercado, em
decorrencia dos valores unitarios e totais dos servi€os a serem executados terem sido

estinados com base na tabela do SINAPI. Conforme pode-se verificar nos or€amentos anexos

- PLANILHA ORCAMENTARIA, anexo 02, os valores propostos encontram-se acima do
valor registrado, ficando assim demonstrado que a aquisi€ao atraves de adesao ao registro de
pre€os da Comissao Setorial de Licita€ao da Secretaria de hfraestrutura do Estado do

Maranhao, SINFRA- MA € vantajosa para a Administra€ao, tendo em vista que na proposta

fi

registrada constam pre€os abaixo dos valores praticados no mercado, gerando economia
para o municipio, diante disto justifica-se a Adesao ao Registro de Pre€os do citado 6rgao.

Justifica-se ainda que a adesao a Ata de Registro de Pre€os cumpre os
principios da vantajosidade, economicidade, eficacia e eficiencia, uma vez que, com este

procedimento, a Prefeitura Municipal de Pa€o do Lumiar/MA adquire produtos ja aceitos por

outro 6rgao Municipal, fator que propicia seguran€a de que o referido objeto atende a
determinados requisitos de qualidade, e com urn pre€o mais acessivel em rela€ao ao praticado

pelo mercado, devidamente comprovado pela diferen€a entre o pre€o registrado e os
or€ados no mercado, conforme or€amentos apresentados.
0 quantitativo constante na Ata de Registro de Pre€os n° 047/2019, da

n

Prefeitura Municipal de Humberto de Campos - MA atendera a demanda da secretaria
solicitante da abertura do processo licitat6rio. Diante disso, com fulcro no Decreto Municipal
3.356/2019, o modo escolhido para a aquisi€ao da solu€ao em questao foi a adesao a Ata de

Registro de Pre€os n° 047/2019 da Prefeitura Municipal de Humberto de Campos - MA, uma

vez que este procedimento gerara economicidade e celeridade processual para a Prefeitura
Municipal de Pa€o do Lumiar/MA.
Respeitosamente,

walburgRlbekGl€tve;Neto
Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
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