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DESPACHO EXECUTIVO

Considerando a solicitagao da Secretaria de Administragao do Municipio de SAO VALERIO/TO,
anexada ao presente, visando a Adesao a Ata De Registro de Pregos - Pregao Eletronico n°014/2021 do Municipio de Parana/TO.
Considerando que a escolha pela adesao se justifica pela necessidade de Contratagao de
pessoa juridica para prestagao de servigos de locagao de um Caminhao Pipa com capacidade
minima de dez (l0.000) litro de agua.

Considerando que o prego se demonstrou menor que os praticados no mercado e tambem
representando agilidade da aquisigao, uma vez que a adesao como "carona" em ata e um
processo menos moroso do que um processo licitatorio comum, como um Pregao Eletronico,
observando que a secretaria tern urgencia na contratagao de uma empresa para o
fornecimento do veiculo.

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.
§ l° 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
manifestagao 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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§ 4° O instrumento convocatorio devera prever que o quantitativo decorrente das adesoes a ata
de registro de pregos nao podera exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de pregos para o orgao gerenciador e orgaos participantes,
independente do numero de orgaos nao participantes que aderirem.
§ 5o O orgao gerenciador somente podera autorizar adesao a ata apos a primeira aquisigao ou
contratagao por orgao integrante da ata, exceto quando, justificadamente, nao houver previsao
no edital para aquisigao ou contratagao pelo orgao gerenciador.
§ 6° Apos a autorizagao do orgao gerenciador, o orgao nao participante devera efetivar a
aquisigao ou contratagao solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de vigencia da ata.
§ 7° Compete ao orgao nao participante os atos relativos a cobranga do cumprimento pelo

fornecedor das obrigagoes contratualmente assumidas e a aplicagao, observada a ampla

defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas

contratuais, em relagao as suas proprias contratagoes, informando as ocorrencias ao orgao

gerenciador.

DETERMINO, atraves do presente ato que seja realizada a Adesao a Ata De Registro de Pregos -
Pregao Eletronico n° 014/2021 do Municipio de Parana/TO, com o fim de atender a solicitagao

efetuada, a qual deferimos.

Cumpra-se na forma recomendada.

SAO VALERIO, aos 26 dias do mes de agosto de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO/TO
OLIMPIO DQS SANTOS ARRAES

PTefeito Municipal

Avenida Minas Gerais, n° 237, Centro - Sao Val6rio/ TO - CEP: 77.390-000 - Fone:(63) 3359 -1433

CNPJ N°: 25.043.449 - 68 , www.saovalerio.to.gov.br


