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DESPACHO EXECUTIVO

Considerando a solicitagao da Secretaria de Administragao do Municfpio de SAO VALERIO/TO,

anexada ao presente, visando a Adesao a Ata De Registro de Pregos - Pregao Presencial n°
003/2021 do Municfpio de Alianga do Tocantins/TO para a finalidade de efetivar a CONTRATAGAO
(FUTURA) DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENgAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE MAO DE OBRA, NA ILUMINAgAO PUBLICA DO
MUNICIPIO.

Considerando que a escolha pela adesao justifica-se pela necessidade de manutengao do
sistema de iluminagao publica do municfpio de Sao Valerio.

Considerando que o prego demonstrou-se compatfvel com os praticados no mercado e tambem

representando agilidade da contratagao, uma vez que a adesao como "carona" em ata e um
processo menos moroso do que um processo licitatorio comum, como um Pregao Presencial,

observando que a secretaria tern urgencia na contratagao de uma empresa para manutengao

preventiva e corretiva da iluminagao publica do municfpio.

Considerando que o Decreto n° 7.892/13, Art. 22 e seus paragrafos, determina:
Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de pregos, durante sua
vigencia, podera ser utilizada por qualquer orgao ou entidade da administragao publica federal

^que nao tenha participado do certame licitatorio, mediante anuencia do orgao gerenciador.
§ 1° Os orgaos e entidades que nao participaram do registro de pregos, quando desejarem fazer

uso da ata de registro de pregos, deverao consultar o orgao gerenciador da ata para

manitestagao sobre a possibilidade de adesao.
§ 2° Cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de pregos, observadas as condigoes

nela estabelecidas, optar pela aceitagao ou nao do fornecimento decorrente de adesao, desde

que nao prejudique as obrigagoes presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o orgao

gerenciador e orgaos participantes.
§ 3° As aquisigoes ou contratagoes adicionais a que se refere este artigo nao poderao exceder,

por orgao ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio

e registrados na ata de registro de pregos para o orgao gerenciador e orgaos participantes.
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