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oBJETo: adesão à Ata de Registro de preços N' oo2 lzo2z rcierente ao pre8ão Eletrônico ne
36/2021 qUE tEM COMO ObJEtO: : REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRAçÃO DE EMPRESA PARÂ MANUTEruçAO Or VEÍCUIOS r,rVrS, N,rÉOIOí r
I_EIIDOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSóRIOS NOVOS E ORIGINAIS, INCLUINDO
SERVrÇOS DE BORRÂCHARTA, LAVAGEM, E GUTNCHO QUE COMPôEM Á rnora »a
SEMAF E SECRETARIAS VINCULADAS SEMOVI T iEUACNI, E SECRETARIAS
SEC-RETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAT, SECRETARIÂ MUNICIPAL DE

'AúDE 
- 

'EMSA 
E 

'E.RETARTA 
MUNrcrpAL on rRrsÁLHo E pRoMoçÃo sóciÀi-

SEMTEPS,
A contratação da empresa especializada para serviço de mânutenção da frota de veículos
pesados faz necessária para suprir as demandas desta secretaria, viiando que a mesma tem
seus quantitativos abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento _ SEMAGRI

CNpJ:45. 1 65.070/0001 _38

JustiÍicativa

Item Especificação
do item

und Quantidade
da ata

n"0212O22

Quantidade
adesão

Valor
unitário

Valor total

05 Prestação de
serviço de
manutenção para
veículos pesados
com reposição de
peças e acessórios,
incluindo serviços
de borracharia

H/H 5700 300 R$
197,80

R$59.340,
00

06 reposição de peças

e acessórios,
incluindo serviços
de borracharia

und 4 1 R$
180.000
,00

R$
180.000,00

11I

A secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SEMAGRI. Em vistã de contribuir com
o desenvolvimento da produção agrícola do município, fomentando a produção familiar
sustentável rural. Dando suporte técnico especializado nas propriedades, subsidiando
mecanização de áreas para prantio através de suas maquinas. como descrito dentro dos
obt'etivos dessa secretaria:

Objetivo da Secretaria

. Apoio técnico especializado rural

. Mecanização agrícola rural, para agricultura familiar

. Melhoramento das espécies plantadas através do viveiro

. Suporte ao escoamento da produção para a agricultura familiar
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A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento _ SEMAGRI, hoJe conta com uma frota

8" A Ata de Registro de preços, durante sua vigência, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administraçâo
que não teúa participado do certame licitatório, mediante
prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada à vantagem.

No decreto np 7.892/20L3, trás em seu cApíTULo rv- DAs ..N,ETENCTAS DO ORGAO
PARTICIPANTE, que se remete o seguinte:

Art. 6. O órgão participante será responsável pela

manifestação de interesse em participar do registro de preços,

providenciando o encamiúamento ao órgão gerenciador de sua

estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber,

cronograma de contratâção e respectivas especificações ou
termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei no

8.666. de 2l de junho de 1993. e da Lei n" 10.5

de 6 maquinhas pesadas, que tem como finalidade o fomento da produção agrícola do
município. Que se enquadram na petição do objeto. Esses maquinários são responsáveis pela
limpeza e preparação da área de plantio de pequenos produtores familiares, aumentando aprodutividade por área plantada e assim trazendo mais qualidade para a produção municipal
Hoje é comum e de conhecimento de todos que atuam na á rea da licitação que as atas
oriundas de registro de preço possibilitam a adesão de outros órgãos participantes de licitação
ou mesmo daqueles que não participam do certame o que nesse caso e popularmente
chamado ou no meio de jurídico de carona ou órgãos que fazem adesão aos registros de preço
decreto ne 3.931 /ZO1,L.

0. de I 7de
iulho de 2002. adequado ao registro de preços do qual pretende

fazer parte, devendo ainda:

I - garantt que os atos relativos a sua inclusão no registro de
preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade

competente;

II - manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a

utilizaçâo da Intenção de Registro de preços, sua concordância
com o objeto a ser licitado, antes da realização do
procedimento licitatório; e
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III - tomar conhecimento da ata de registros de preços,

inclusive de eyentuais alterações, para o coreto cumprimento

de suas disposições.

BELTERRA, 22 de março de 2022

Mooctl,P"f'
el de ÀgÍ

Ordêl DiasÍ
Secretári o Municipal de Agricultura e Abastecimento

Dec. No 17712021
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Dessa forma, em conformidade com as especificações acima citadas, entende-se ser de natureza
continua o serviço em questão que a secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento_
SEMAGRI, frente a continuação de regurar prestação de serviço pubrico esta e a nossajustificativa para adesão de ata ns oL/2022 referente ao pregão Eretrônico ne 36/2021que tem
como objeto: REGISTRo DE pREço PARA FUTURÁ E nvelvrual coúrneç,qõ ;i
EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADóS COM
lMS]!Ão DE pEÇAs E ACEssóRros Novos E oRrcrNÁrs, rNcLUrNDo sERvrços DE
BORRACHARIA, LAVAGEM, E GUINCHO qUE COMPÕEM A FROTA DA SEil,TAF E
SECRETARIAS VINCULADAS SEMOVI E SEMAGRI, E SECRETÂRIAS SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMÁT, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ'; -SEMSA E SECRETARTA MUN|CTPAL DE rRÁBALHO E PROMOÇÂO soarAr _-úüfi;;
sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos votos de estima e considerações.

Atenciosamente,


