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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO Rubíica:

ESTADO DO MARANHÃO
PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA No 862 - CENTRO

SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Da: Secretaria Municipal de Administração e Finanças de São Bernardo/MA.

Sra. Pregoeira,

Assim, AUTORIZO a abertura de

LeiA.666/93

formidade com o ArL 38, caput dat,

S

1C

Berr:.ardo

Secretáiio Mun. de m istração e Finanças

tura

o admes5

unic

P(1. llernârdo C0eihü dê Àlmcida, Í" 86i, Clt tro,Sâo Bernsrdo - MÁ, CEP: 65.550-000

São Bernardo/MA, 11 de maio de2022.

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças de São Bernardo/MA possui a
necessidade de aquisição do serviços ora urgentes nâ manutenção de estradas vicinâis na zona
t'ural e demais localidades do município de São Bernardo/MA, no intuito de acelerar estes serviços
em questão, e provei a administraÇão municipal de serviço qualificado para manutenção de
estradas vicinais íoi realizada consuitas a atas de registro de preços vigentes, onde foi identificado a
ADESÂo A ATA D REGISIRO DE pREÇo Ns 05d001.01/2022 da GONCoRRENCIA pÚBLlcA Ns

001-/2022, PRoCESSO ÁDMINISTRATIVO Ne 05.00L/2022 da P. M. DE PRESIDENTE

JUSCELINO/MA, no qual a empresâ: I t C BRANCO ALMEIDA LTDA, CNPI ne 19.580.7 62 /0001-32
EIr-DEREÇO: .4v. Coronel Colêres Moreira, 1, sala 215, coluna 15, Edif office Tower, Iardim
Renascerça, CEP 65.075-447, São Luis/NíA, vencedora e detentorá da devida ata de registro de
acordo com publicaçâo de ata em anexo, cujas especificaçôes dos serviços técnicos atendem a

necessidade dá Sccretaria !'runicipal de Adm. e Finanças de São Bernardo/MA.

Foram efetuadas pesqüisas de preç,.r (projeto) e, conforme se pode verificar nos

orçamentos anexos, os valores propostí,s encontram-se a;ima do valor registrado, sendo assim
demonstrado que a aquisição dos serviços através de adesão ao registro de preços é vantaiosa
para a Administração, tendo em vista quc na proposta registrâdâ constam preços abaixo dos
valores praticados no mercado, gerando economia para a iflstituição, diante disto justifica-se a

Adesão ao Registro de Preços do citado órgão.

Justiíica-se ainda que a adesão a Ata de Registro de Preços cumpre os princípios da

vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, uma vez que, com esre procedimento, â

Secretaria l{rinicipal de Administração e Finanças de São Bernardo/MA, adquire serviços já

aceitos por outro Orgão Municipal, fator que propiciâ segurança de que o referido objeto
atende â determinados requisitos de qualidade, e com um preço mais acessível em relação ao

praticado pelo mercaCo, devidamente comprovado pela diferença entre o preço registrado e os

orçados no mercado, conforme orçamentos apresentados.

Diante disso, com fulcro no Decreto 7.592/2013, o mi.rrio escolhido pâra 2 aquisição em

questâo foi a adesão à :\te de Registro Ce Preços uara--,ee que este procerlimento gerará

economicidade e celeridade processual pâra a secrctaria Municip,a| de Administração e Finanças de

São Bernardo/MÁ I


