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oBJETO: adesão à Ata de Registro de preços N" 003/2022 referente ao pregão Eretrônico neO2l2O22 que tem como objeto: RegistÍo de prefo para futura e eventual aquisição decom-bustível e outros principais derivados oo petioteo, com fornecimento continuofracionado, conforme demanda, para atender a secretaria Municipar de Administração,
Finanças e Planejamento -SEMAF ê secretarias vinculadas sEMovr e SEMAGRT, e secÍetaria
Municipar de Trabarho e promoção sociar - sEMTEpt secretaria Municipar de Educaçãocultura e Desporto-sEMED, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da rducação Básica ede valorização dos profissionais da rducação- FUNDEB, secretaria Municipar de Meio
Ambiente-SEMAT e Secretaria Municipal de Saúde_SEMSA.

A co,ntratação da empresa especializada para serviço de abastecimento de derivados depetróleo para a de frota de veículos leves, médios e pesados faz necessária p;;;;;;;
demandas desta secretaria, visando que a mesma tem seus quantitativos abaixo.

A secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SEMAGRI, hoje conta com uma frota
de 6 maquinhas pesadas, que tem como finalidade o fomento da produção agrícola do
município. um veículo de passeio responsável pelo deslocamento da equipe de servidores,
uma caminhonete que dá suporte técnico e logístico para a operação de mecanização agrícola,
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Especificação
do item

und Quantidade
da ata

n'0312022

Quantidade
adesão

Valor
unitário

Valor total

17 leo diesel s1O

marca: IPIRANGA
s37.000 23.000 R$137.770

,00
18 Óleo diesel sSOO

marca: IPIRANGA
LT 345.000 10.000 R$ 5,97 R$

59.700,00
19 G a so lina

comum
IPIRANGA

tipo
marca:

LT 777 .000 5.000 R$ 6,99 R$
34.950,00
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Justificativa

A secretaria M unicipal de Agricultura e Abastêcimento - SEMAGRI. Em vista de contribuir com
o desenvolvimento da produção agrícora do município, fomentando a produção famiriar
sustentável rural. Dando suporte técnico especializado nas propriedades, subsidiando
mecanização de áreas para prantio através de suas maquinas. como descrito dentro dos
objetivos 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

Item

LT R$ 5,99
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uma caminhonete que dá suporte técnico e logístico para a operação de mecanização agrí
4 motos pala deslocamento de servidores em apoio as demandas da secretaria. eue t'
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enquadram na petição do objeto.
Hoje é comum e de conhecimento de todos que atuam na área da licitação que as ata
oriundas de registro de preço possibilitam a adesão de outros órgãos participantes de li áçã
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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.%f/2O11.

8" A Ata de Registro de Preços, duÍante sua vigência, poderá
ser utilizada por quâlquer órgão ou entidade da Administração
qu€ não teúa participado do certame licitâtório, mediante
prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada à vantagem.

No decreto np 7.892/2A73, trás em seu cApÍTULo tv- DAS coNpETENctAS Do oRGAo
PARTICIPANTE, que se rêmete o seguinte:

AÍ. 6' O órgão participante seú 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,

cronogÍama de contataçâo e Íespectivas especificações ou

termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei no

8.666. de 2l de iunho de 1993. e da Lei n" 10.520. de l7 de

iulho de 2002. adequado ao regisfo de preços do qual pretende

fazer parte, devendo ainda:

[ - garantir 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

utilização da Intenção de Registro de Preços, sua concordância

com o objeto a ser licitado, antes da realização do

procedimento licitatório; e

III - tomar conhecimento da ata de registros de preços,

inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento

de suas disposiçôes.
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SEMAGRI, frente a continuação de regular prestação de serviço publico esta e a n
justificativa para adesão de ata ne OL|2O22 rêferente ao Pregão Eletrônico ns 36/2021 quetem
como objeto Registro de preço paÍa futura e eventual aquisição de combustível e outros
principais derivados do petróleo, com fornecimento continuo fracionado, conÍorme demanda,
paÍa atender a Sêcretaria Municipal de AdministÍação, Finanças e planejamento -SEMAF e
secretarias vinculadas SEMOVI e SEMAGRI, ê SecretaÍia Municipal de Trabalho e promoção

Social - SEMTEPS, Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto-SEMED, Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da
Educação- FUNDEB, Sêcretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAT e Secretaria Municipal de
Saúde-SEMSA.

BELTERRA, 29 de março de 2022
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Ordeley Moacir Dias
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento

Dec. No 17712021
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Sendo o que se apresenta parã o momento, reiterãmos votos de estima e considerações.

Atenciosamente,

\


