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JUSTIFICATIVA PARA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

unicefi®

A Secretaria Municipal de Administração justifica a necessidade desta contratação pela
competência gestora do município em manter os serviços prestados. Entendendo, que a Secretaria não
dispõe de contrato de prestação de serviços de limpeza pública vigente, a administração recorre a
terceirização destes serviços, por meio de procedimento Ücitatório onde se busque uma proposta que
melhor atenda às necessidades da administração municipal, destro dos princípios da legalidade para a
execução dos serviços e segurança de seus usuários.

No intuito' de acelerar aaquisição em questão, foram realizadas|oris,uitas aAtas de Registro de
Preços vigentes nos diários dos municípios. Diário do Estado do Maranhão, ÍJjárib da Farhem eSACOP, onde
foi identificado a Ata de Registro de Preços ns 004/2021 - Olho D'agua das Cunhas, proveniente do Pregão
Presencial n" 002/2021, no qual a empresa AGECOM EMPREENDIMENT|ÓS ECONSTRUÇÕES LTDA EPP,
CNPJ n9 15.759.603/0001-49, situada na Ay,.Depútado_LÍster Caldas, 708, Centro, ;Catanhede/MA, foi
vencedora dos itens constante neste processpf,cujas esi)écih atendemja necessidade deste município.

Foram efetuadas pesquisas de"preço e,-cònformè'pode-se yerificàf nos orçamentos anexos, os
valores encontrados estão acima'do"valòr registrado, sendo assiífi demonstrado'que a aquisição através de
Adesão ao Registro de Preços do Município dê Olhò D'agua das Cun
Administração. i - • •

lãs/MA é vantajosa para esta
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Justifica-se ainda que;a Adesão-a-Atá de -Registfo de .Preços,'çumpfe os princípios da
vantajosidade, economicidade, eficácia- e-eficiêncla,"-uma-vez-que;í comjjesfe;procedlmento, aSecretaria
Municipal de Administração adquire^ um serviço já aceito porjoutro íòrgãp Municipal, fator que propicia
segurança de que o referido objeto\atendé a determínados.rèquisitqs dè qualidade, ejcom um preço mais
acessível em relação ao .praticádp\péIo'mercado, devidamerite .comprovado'pela difer^ença entre o preço
registrado e os orçados no mercãtíò/cohforr^V orçamentos, apresentados. '

Oquantitativo atenderia demanda corfi base em contràtaçpes[ptenores.;'
Diante disso, com fulcro no Decreto 7.'892/20í3; o modo escolhidò^para a aquisição da solução

em questão foi aAdesão àAta de Registro de Preços do Município de Olhoto^água das Cunhãs/MA, uma vez
que este procedimento gerará economicidade e celeridade processual para .0 municipiq.

São João.dos Patos/MA, 12dè,mãrço,de 2021'
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