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JUSTIFICATIVA PARA ADESÃO ÀATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Secretaria Municipal de Administração justifica a necessidade de Contratação de Pessoa{s)
Jurídicas(s) para Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública, com
mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas
técnicas, tendo em vista a continuidade dos serviços administrativos, proporcionando assim a continuidade
e a ampliação na prestação dos serviços públicos.

No intuito de acelerar a aquisição em questão, foram realizadas consultas a Atas de Registro de
Preços vigentes nos diários dos municípios. Diário do Estado do Maranhão e SACOP, onde foi identificado a
Ata de Registro de Preços n9 012/2021 - Vitória do Mearím/MÁ, proveniente do Pregão Eletrônico n" PE
012/2021-SRP, no qual a empresa ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI - ME, CNPJ n?18.409.190/0001-
60, situada na AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA, N^ 477^ SAW 05, SANTO AMARO, BALSAS!- MA, CEP: 65.800-
000, foi vencedora dos itens constante neste proçe_sso,;cujasEspecificações atendem a| necessidade deste
município. ' . ' : 1

Ti"--' ' I
Foram' efetuadás'pèsqulsas de preço e,.cònforme pbde-sé'yerificar'nos orçamentos anexos, os

valores encontrados estão acima do valor registrado, sérido assim demonstrado que a aquisição através de
Adesão ao Registro de Preços do Município'de Vltór]a"do íyiearim/iyÍA é'̂ yántajosa:para esta Administração.

1>-' 1^ " i
Justifica-se ainda que a Adesão a Ata de Registro de /Pfèços cumpre os princípios da

vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, uma'vez que/çom este procedimento, a Secretaria
Municipal de Administração adquire um serviço já aceito porioutroiórgão Municipal,;fator que propicia
segurança de que o referido .objeto atende a determinados requisitos de qualidade, e.com um preço mais
acessível em relação ao praticado ,pelo mercado, devidamêntè .corhpróvádo pela diferença entre o preço
registrado e os orçados no mercado, conforme orçamentos.apresentados.— »

o quantitativo atenderá.a demanda còm'báse;em.contratações anteriores. ;

Diante disso, com fulcro no Decreto 7.892/20Í3, o^mbdo escolhido para ã ápuisição da solução
em questão foi a Adesão à Ata de Registro de Preços do Município de Vitória do Mearirp/MA, uma vez que
este procedimento gerará economícidade é celeridade processual para o município.
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