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objeto: ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" OO7I2022|P?{|O/SEMED,

ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO SRP NO O2OI2O2'I ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS N' O2O/202í-SRP, CUJO OBJETO É O ReC|STRO DE PREÇOS QUE

OBJETIVA A CONTRATAçÃO OC EMPRESA ESPECIALIZAOA PARA A

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS E PARCELADOS DE LOCAçÃO DE

veÍculos e uaoutttÁRtos PESADoS

Unidades Requisitantes lntêressadas: Secretarias Municipal de Educação.

Apresentamos Justificativa para a necessidade da contratação nos termos do
procedimento de adesão:

2.1 . As Unrdades Requisitantes da presente contratação justifica por meio deste a

necessidade da aquisição do objeto, qual seja a CONTRATAÇÃO Oe

EMPRESA ESPECIALIZAOA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIçOS

EVENTUAIS E PARCELADOS DE LOCAÇÃO DE VE|CULOS E

MAQUINÁRIOS PESADOS, por meio do instituto da adesão à Ata de Registro
de Preços, oriunda do Pregão Eletrônico SRP No 02012021 - SRP'
gerenciada pele Prefeitura Municipal de Obidos/PA.

2.2. O objeto em suma atende as atividades precÍpuas, contÍnuas e para oÍertar

qualidade nos serviços dispensados aos sêus usuários e visando o bom

andamento, assim como a conservação. da entrega de merenda escolar nas

escolas de sua rede pública de ensino, justifica-se pela necessadade de fazer o

transporte desses produtos alimentícios chegarem de forma eficiente as escolas,

tanto no meio urbano, quanto no meio rural, onde a logística de entrega é mais

complexa. porem necessária.
2.3. Assim, no intuito de acelerar o atendimento e resolução da necessidade em

questão, foram realizadas consultas a atas de registro de preços vigentes

constantes no sítio de Compras Governamentais (Comprasnet) e junto ao Portal

dos Jurisdicionados do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará -
TCM/PA, sendo identificado o Pregão SRP No 020/2021 - SRP, cuja Ata de

Registro de Preços, gerenciada pela Prefeitura Municipal de Obidos/PA tem

COMO ObJEtO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS E PARCELADOS DE LOCAÇÃO

DE VEíCULOS E MAAUINÁRlos PESADoS, na qual a empresa CANTO E

AGUIAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 39.897.573/000í-03 foi a
vencedora, sendo que o objeto. suas especificações e condições bem como os
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valores da proposta vencedora atendem completamente as ne

destas Unidades Requisitantes.
Uma vez identificada a solução, prosseguiu-se com as avaliaçóes legais devidas

atinentes ao instituto dâ adesâo a ata de registro de preço, conforme preceitua

o Dêcreto 7.89212013, Capítulo lX, art. 22, com as alterações promovidas
pelo Decreto 9.488/20í8. Neste sêntido foram realizadas pesquisas de preÇo

de mercado a fim de avaliar a vantajosidâde da referida adesão, conforme

orÇamentos e mapa comparativo em anexo, verificando-se que os valores

propostos são superiores ao valor registrado na ARP. ficando demonstrada que

a aquisição através de adesão ao registro de preços do Pregão Eletrônico
02012021IPMO - SRP é vantajosa para a AdministraÇão, gerando economia para

a instituição e, diante disto, .iustifica-se a Adesão ao Registro de Preços do citado

órgão.
Justificamos ainda que a adesáo a Ata de Registro de Preços cumpre os

princípios da vantajosidade. economicidade, eficácia e eficiência, uma vez que

com este procedimento, a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO faz a
contratação com preÇos licitados, que se configuram como de menor preço o
que permite economicidade de recursos, cumprindo os princípios que regem a

AdministraÇão Pública além de proporcionar presteza, celeridade e pronto

atendimento à demanda desta Unidade Requisitante.

Diante disso, com fulcro no Decreto no 7 .89212013, alterado pelo Decreto no
9.488/2018, o modo escolhido para a aquisiÇão da solução em epígrafe. foi à
adesâo à Ata de Registro de Preços, oriunda do Pregão Eletrônico
020 12021 IPVIO-SRP, gêrenciada pêlâ Prefeitura M unicipal Obidos/PA, uma
vez que este procedimento gerará economicidade e celeridade processual para

a Secretaria Municipal de Educação, como solução paliativa à realizaçáo dos
procedimentos licitatórios relacionados, que demandam todos os levantamentos
de acervo, capacidade. necessidade, distribuição, consumo, capacidade de
armazenamento, condiÇão íinanceira e orçamentária e etc... .

E a Justificativa.
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Assim, solicitamos que a presente contratação seja realizada através do instituto da

adesão à ata de registro de preços, comumente denominado "carona", onde Órgãos e

entidades da Administração que não participaram da licitação, após consultar o órgão

gerenciador e o fornecedor regrstrado, demonstrando a vantagem da adesão, celebrar

contratos valendo-se da ata de registro de preços de outro ente, através do PREGÃO

ELETRONICO SRP N'O2O/202í, com base no Oêcreto 7.892120'13, Capítulo lX, art.

22, com as alterações promovidas pelo Decreto 9.488/2018, e ainda

subsidiariamente pela Lei Federal no 8.666/93 e suas alteraçôes posteriores,
considerando o eventual fornecimento, de forma parcelada e de acordo com as

demandas da Unidade Requisitante e condiçôes estabelecidas no Edital e Ata de

Registro de PreÇo de origem.

E a justificativa, que segue anexada ao pedido inicial e aos demais dados e

especificações dispostos no Termo de Reíerência.
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