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PNTFETIUBA TUNTCTPAL DE ÔB!IX}§
§ECNTTAruA UMCTPAI,I'EEDUCAçÃO

CNPJi 23.714.191/0001-59
CNPI: 30.971.257lO001-51

Trav. Rur Barbosa,463, Centro - CEP: 68.250-000

Oficio no 2.13212022 - SEMED Óbidos (PA), 22 de julho de 2022

Objeto: Adesáo à ata de Registro de Preços, oriunda do Pregão EletÍônico no O2O|2O21-

SRP, cujo objeto é a Regislro de Preço que objetiva a contrataÉo de empresa
especializada paÍa a prestaÉo de serviços eventuais e parcelados de locaçáo de
veiculos e máquinas pesadas, em alendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educaçáo.

Unidades Requisitantes lnteressadas: Prefeitura Municipal e Secretaries Municipais

Exmo. Sr. PÍefeito,

Solicitamos autorizaÉo para a abertura de processo de contrataçáo do
objeto acima especiÍicado, através do instituto da adesáo à ata de regiíro de preços,

comumente denominado "carona", relativo ao Pregáo Eletrônico SRP n" 02012021 -
SRP, cuja ata é gerenciada pela Prefeitura Municipal de Óbidos/PA.

Para assegurar a condição de vantajosidade de adesáo à referida áa,
realizamos pesquisa de preço de mercado, onde por meio de Mapa Comparativo de
Preços evidenciou-se preços de mercado mais altos que os registrados.

Além disso, dispomos de justificativa para a contrataÉo, onde elencamos

as razôes para a presente adesão.

À presente solicitação intêgram as seguintes documentações:

. Justilicativa para a cortrataçáo;

. Termo de ReÍÊrênciâ e seus elemenlos conslitutivos

. Mapa Comperalivo e Pesquisas de Preço dê Mercâdo;

. Prêvisão e dotaÉo oçamêntária para a contrataçáo do objêto;

. PoÍlarias de Fisc€is

. Consulla de aceite a Secretaria Municipal de Saneamento, Uóenismo e lnfraestrutura e ao
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Maria ilda Bentes Sousa
Secretária Municipal de Educaçáo

Decreto no 003/2021 - PMO

Respeitosamente,

@*
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Ao Exmo. Prefeilo Municipal Jaime Barbosa da Silva
Ref. Solicitação para abeÍtura de processo de contratação.

fomecedoí.
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PNTTETTUBA TUNTCIPAL DE ÔBUX»S

SECNETANIA TUNICIPÀL I'E EDUCAçÃO
CNPJ: 23.714.191/0001-59
O{Pl: 30.971.252OOO1-51

Írav. Rui Baôosa,463, Centro - CEP:68.250-000

Oficio no 2.039/2022ISEMED Óbidos/PA, 19 de julho de 2022

A Exma. Sf.
Máira Dyana Pereira de Souza
Secretária Municipal de Urbanismo, Saneamento e lnfraestrutura

Prezada Secretária,

Consulto V. Sa. sobre a possibilidade de adesão à ata de Registro de Preços no

2012021 , oriunda do Pregão Eletrônico n" 2012021-SRPIPMO, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços eventuais e
parceladas de locaçâo de veículos e maquinários pesados.

A adesão ora pleiteada destina-se ao atendimento da atual e latente
dêmanda da Secretaria Municipal de Educação do Município de Obidos,
considerando que descrição do item que compóem o objeto e quantitativos se
enquadram perfeitamente à necessidade manifestada pela Unidade Requisitante
da Adesão, além do que os valores registrados se demonstram viáveis
economicamente, mediante pesquisa de preço já realizada.

Em caso de deferimento, regueremos o envio da seguinte
documentação complementar a que se encontra disponível no Portal de

Jurisdicionados do TCM/PA, pelo *mail: teobidos 202 mc L-] 2(õoma co
quais sejam: publicação do instrumento convocatório (Edital) e seus
anexos, parecer jurÍdico, parecer de controle intêrno, publicidades da

licitação, resuttado da licitação e do ertrato de Contratos e Ata de Registro

e outÍos inerentes ao processo em pauta.

lnformamos ainda que faremos consulta a êmpresa fornecedora
dos itens da ata em pleito, sobre o aceite à futura contÍatação e caso haja
interesse por parte da mesma, que seja encaminhada sua documentação de
habilitaÇão atual.

Atenciosamente,

MaÍia zilda Bentes Sousa
Secretána Municipal de Educaçáo

Dêcreto n' 003/2021 - PMO
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Assunto: Adesão à ata de registro de preços no 2012021, oriunda do Pregão
Eletronico n" 20/202í §RP/PMO.


