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Autuação como de direito;

Conferência dos Documentos;

Elaboração de Minuta de lnstrumento Contratual:

O parecer da Procuradoria Jurídica;

O parecer de Conformidade do Controle lnterno Municipal;

dkrí,
Rec6bê

Unidades Requisitantes lnteressadas: Secretaria Municipal de lnfraestrutura.

CONSIDERANDO a Solicitação de para abertura de Procedimento de Adesão à Ata

de Registro de Preço 01812021, na condição "Carona", oriunda do Pregão

Eletrônico SRP no 018, gerenciada pela Prefeitura Municipal de Bujaru/PA, em

atendimento à Unidade Requisitante acima citada, informando a necessidade da

contrataÇão do objeto;

CONSIDERANDO a justificativa para a contratação do objeto, o Termo de ReÍerência e

seus elementos constitutivos e ainda as pesquisas de preço de mercado para

comprovação da vantajosidade Íinanceira da reÍerida adesão, apresentado na forma do

Mapa Comparativo de PreÇos, encaminhados pela Unidade Requisitante;

CONSIDERANOO a autorização do Orgão Gerenciador da ata de registro pleiteada;

CONSIOERANOO o aceitê de fornecimento dos itens dê intenÇão à adesão, pelo

fornecedor, acompanhado dos documentos de habilitação solicitados;

Tomo conhecimento e AUTORIZO a abertura e instauraçáo de Processo Administrativo

para que se proceda a Contratação do Obieto solicitado nos termos da Lei, motivo pelo

qual detêrmino a adoção das seguintes providências:

t.

ll.
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tv.

v.
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DESPACHO

Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preços n' 01812021, oriunda do Pregão Eletrônico

SRP n" 018/2021, gerenciada pela PreÍeitura Municipal de Bujaru/PA. obietivando a

contratação de empresa.para o serviço de adequação e substituição de parque de

iluminação pública com utilização de pontos de luminárias de LED incluindo mão de

obra de retirada das luminárias antigas e a instalação das novas e a manutenção

preventiva e corretiva com reposiçáo de peça, para atender a demanda da Secretaria

Municipal de lnfraestrutura/Prefeitura municipal de Óbidos/Pa.
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Retorno ao Ordenador de Despesas para apreciação e deliberação de

aprovação flnal do procedimento;

Cumpra-se na Íorma da Lei.

Obidos/Pará, 14 de janeiro de 2021 .

JAIME Assinado de forma
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