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JUSTIFICATIVA DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Devido ao período chuvoso de nossa região e trafego constante de veículos, 

ônibus, caminhão nas vias públicas pavimentadas, algumas vias do Município o o 

asfalto está comprometido formando buracos, podendo causar acidente entre veículos, 

pessoas, danos aos veículos e  além de transtorno para a população em geral.  

  Para que seja possível a realização de tais serviços faz-se necessário a 

contratação de uma empresa para fornecer os produtos a serem utilizados nos serviços 

e a realização dos serviços  nos locais a serem indicados pela Secretaria de Obras. 

Foram   efetuadas   pesquisas   de   preço (anexos ao processo),  os  valores  

propostos  encontram-se  acima  do  valor  registrado, sendo assim demonstrado que a 

aquisição através de adesão ao registro de preços da Prefeitura Municipal de 

Inhangapi, que tem como objeto o registro de preços para a contratação de empresa 

especializada para o fornecimento de meio fio em concreto, concreto betuminoso 

usinado a quente (CBQU), emulsão asfáltica e serviço de calceteiro e tapa buraco é   

vantajosa   para a Administração, tendo em vista que na proposta registrada constam 

preços abaixo dos valores  praticados  no  mercado,  gerando  economia  para  a  

Prefeitura, tendo em vista também que a Ata de Registro de Preços já passou por 

processo licitatório, gerando economia para a  instituição com redução de custos com 

publicidade, recursos humanos e materiais de expediente em geral, além dos princípios  

da celeridade, eficácia  e  eficiência tendo em vista a redução de tempo, considerando 

que a adesão à ata é um processo menos moroso do que um processo licitatório 

comum, diante  disto justifica-se a Adesão ao Registro de Preços do citado órgão. 
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Neste sentido, a adesão a esta Ata de Registro de Preços Nº 015/2017 da 

Prefeitura Municipal de Inhagapi,  registrado para a empresa FG & FREITAS LTDA –
ME, que tem como objeto o registro de preços para a contratação de empresa 

especializada para o fornecimento de meio fio em concreto, concreto betuminoso 

usinado a quente (CBQU), emulsão asfáltica e serviço de calceteiro e tapa buraco, faz-

se imprescindível visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Igarapé 

- Açu-PA, conforme solicitação da Secretário Municipal de Obras. 

Igarapé - Açu, 25 de Abril de 2018. 

 

 
Ronaldo Lopes Oliveira 

Prefeito Municipal de Igarapé - Açu 
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