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JUSTIFICATIVA  

A Solicitação para a presente adesão justifica-se pelo fato do objeto proposto ainda 
não estar completamente licitado e em virtude da urgência, e mediante a necessidade de 
aquisição dos materiais permanente diversos, para equipar adequadamente as escolas, para tanto 
se faz necessário realizar o devido investimento na estrutura e bem estar dos ambientes, a fim de 
proporcionar condições necessárias para o desenvolvimento das atividades, acolhimento aos 
alunos e servidores que frequentam diariamente os espaços públicos. 

O uso contínuo dos equipamentos enseja o desgaste e danificação destes, bem como 
comprometendo a estrutura e a rotina educacional dos alunos e professores que passa a maior 
parte do tempo no ambiente de aprendizado, a adesão da referida ata demostrou-se a forma mais 
rápida e viável, do ponto de vista financeiro também, para a consequência desta aquisição. 

A referida Ata, os itens e quantitativos contemplados atendem integralmente a 
necessidade para este exercício, mesmo que no limite de 50%, os itens registrados abrangem a 
demanda. Os preços do mercado foram os melhores encontrados, sendo, além de mais ágil ao 
atendimento das demandas, tomou-se evidente a vantajosidade financeira da adesão, suficiente 
portanto, todos os aspectos elencados. 

ADEOUACÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA  

Na qualidade de ordenadora de despesa, declaro, para os efeitos do inciso II do artigo 
16 da Lei Complementar N° 101 — Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa especificada 
pelo objeto acima tem adequações orçamentaria e financeira com a Lei Orçamentaria Anual 
(LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual Anual (PPA) e com a Lei de Diretrizes 
Orçamentaria (LDO). 

AUTORIZAÇÃO  

Com base no art. 38, caput, da Lei n.°. 8.666 de 21.06.93 e suas alterações 
subsequentes, AUTORIZO  a formalização da Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão 
Eletrônico N° 019/2021-PMZD da Secretaria Municipal de Administração, objetivando a 
Registro de Preço para futura e eventuais aquisições de equipamentos e materiais permanente 
para atender as necessidades do Município. 

Viana/MA, 16 de novembro de 2021 

qusq1 	I ' 	 - 
Cleicy Machado Nunes 

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 
Portaria n° 004/2021 


