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pRocEsso ADMtNtsTRATtvo oe aorsÃo A REGTSTRo DE pREÇo N" 008/2020-SEINFRA
ónOÃO GERENCIADOR: Secretorio de lnfroestruturo de Moronguope-CE
ORIGEM: PregÕo Eletrônico n'. 06.028/2019 - PERP
AIA DE REGISTRO DE PREçO:06.02812019
UNTDADE GESTORA ADERENTE (CARONA): Secretorio de lnfroestruturo.

I - Aberlurq:
Por Ordem do llmo. Senhor Ordenodor de Despesos do Secretorio de lnfroestruturo
do Município de Croteús - Ce, é instourodo nesto doto o presente Procedimento
Administrotivo de Adesôo (corono) o Alo de Registro de Preço n" 0ó.02812019, órgôo
gerenciodor: Secretqrio de Infroeslruturo de Moronguope-CE, origem: PregÕo
Eletrônico n". 0ó.028/2019 - PERP, com fundomento no Art. 15, do Lei 8.666193 e suqs
olteroçôes posteriores em combinoçôo com o Decreto Federol n" 7.892 de 23 de
joneiro de 20r 3, ADEsÃo A ATA DE REGTSTRO DE PREÇO§ PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIçOS DE LOCAçÃO DE MÁOUTNAS PESADAS E EQUIPAMENTOSJUNTO A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICíPIO OE CRATEÚS/CE, MEdiONtE OdCSõO O
Alo de Regislro de Preços n" 0ó.02812019, decorrente do Pregôo Elekônico no.
06.028/2019 - PERP, do Prefeituro Municipol de Moronguope-CE.
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- JusliÍicqlivo:

A conlroloçÕo justifico-se o presente projeto visondo promover o mqnutençÕo
dos estrodos vicinois do Município de Croteús, gorontindo ó populoçÕo de todo os
distritos, vilos e comunidodes ocesso ó sede do Município, visto que, o Município
possui oproximodomente 2.500KM de estrodo conoçóvel ligondo sede e zono rurol,
por onde posso o populoçÕo estimodo de 74.426 hobitontes. A monutençÕo dos
estrodos é reolizodo sempre que houver necessidode, e o locoçôo dos
equipomentos se dó pelo folo do Município nôo ser dotodo de umq potrulho
meconizodo com equipomenlos suficientes poro otender o demondo, mesmo tendo
sido beneficiodo, nos onos de 2014 e 2015, pelo Governo Federol, com móquinos
(motonivelodoro, cominhÕo tonque, conegodeiro), oindo ossim, isso nÕo o torno
outo-suficiente poro o reolizoçÕo do serviço referido. SÕo reolizodos oindo, ulilizondo
os móquinos ocimq especificodos, os serviços de monutençÕo de oleno sonitório,

desmotqmento poro oberturo de novos estrodos vicinois

e oçudogem quondo

necessório.

É Oe conhecimento desse orgÕo que

o Secretorio de lnfroestruturo

de
Moronguope-CE, como OrgÕo Gerenciodor celebrou o Ato de Registro de Preços no
0ó.028/2019, em decorrêncio do PREGÃO ELETRÔNICO No. 06.02812019 - PERP, otrovés
do quol promoveu REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES
DE PRESTAçÃO DE SERVTÇO§ DE LOCAÇÃO DE MÁQU|NAS PESADAS E
EQUIPAITIENTOSJUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE/CE.
Visondo o prestoçôo dos serviços, o Secretorio
instouroÇÕo de procedimento odministrotivo próprio.
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Considerondo o monifeslq vontogem dos preços regislrodos no oto de registro
de preços oludido, em reloçôo oos volores obtidos pelo Município otrovés do
pesquiso de preços do mercodo, o Unidode Gestoro citodo opto por oderir o
Ato de Registro de Preços identificodo o epígrofe, notodomente quonto oos itens
trotodos em onexo.

Portonto opós reolizodos os devidos expedientes e considerondo o fomecedor
oboixo respondeu positivomenie o consulto reolizodo pelo odministroçôo municipol,
ocerco do possibilidode do prestoÇÕo dos serviços, de lnteresse do Secretorio de
lnfroestruluro, otrovés do "corono" à oto de registro de preços identificodo ocimo.

Considerondo oindo, que esse fornecedor
regislro consignodo no referido oio.

é detentor de folo do oto

de

Considerondo por fim o monifesto vontogem nos preÇos proticodos no
oludido olo de registro.
Entendendo que devo ser procedido o devido RATIFICAÇÃO/oECHRAÇÃO
DE ADESÃO A ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS em fovor do fornecedor:
RAZÃO SOCTAL: TOPTOC LOCAçÕES
-77
CNPJlrtÂF No: I 9.085 .O94
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E SERVTÇOS EIRELL|ME

ENDEREçO:Ruo Cruz Abreu, N" 7ló, Sôo Joôo do Touope, Forlolezo-CE
TELEFONE: (85) 3037 9750
REPRESENTANTE: FRANCISCO JAKSON MARIINS MATEU§
CPF No.:03ô.494.873-ó5

Croteús-Ce, l5 de Outubrode 2020
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José lsoel dos SonÍos
Pregoeiro do Município de Crofeús
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Molo Nivelodoro: Potêncio minirrri.i
(CHP) l25HP. (Operodor,
I]CRA
monutençÕo corretívo, preven iivr.
e combustível) por contcr do
controtodo
Pó Corregodeirq de Pneus:
Polêncio rrrininro (CHP) I I IHP
(Operodor, rnonutençÕo corre livu
HoRA
preventivcr e combustível) por
conlo do controtodo.
Pó Corregodeiro Hidróulico:
PoÍêncio mínimo (CHP) l40HP.
(Operodor, monutençôo correlivcr,
t-l C Í? A
preventivo e combuslível) por
conto do controtodo.
Relro Escovodeiro de Pneus:
Potêncio rnínimo (CHP) 70liP,
(Operodor, rrronutençÕo correiivc,r
t-1 O R
preventivo e combustível) poi
conto do controtodo.
Rolo Compoclodor com 25
Tonelqdos: Potêncio mínimo (Cl ll-')
I 20HP. (Operodor, monutençÕ::
i-l o R A
corretivo, preventivo e
combuslivel) por conto d<;
controtodo.
t-.Trotor de Esteiro com Lômino c
Escorrificodor: Potêncio míninru
(CHP) I 40HP. (Operodor,
i-1 o R A
monutençÕo conetivo, preven I ivcr
e conrbuslÍvel) por conlo dcr
controtodo
_.1
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QNTD.
ADERIDA

vR. luNrT.

r.200

Rs 189,01

Rs

226.81,2,00

3.ó00

Rs 1"21,69

Rs

438.084,00

800

R$ 19s,00

R5

156,000,00

4.800

Rs 120,00

Rs

576.000,00

800

Rs 13s,00

R5

108.000,00

B00

R$ 172,00

R$

137.600,00

VR. TOTAL
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VALOR GLOtsAi

Rs 1.642.496,00

