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Solicitação
Número

17
Tipo

Aquisição de Material
Emitido em

16/01/2023

Quantidade de itens

2
Processo GeradoSolicitante

Código

7400-4 JOSE CLAUDIMAR BORGES

Número

31/2023
Local

Depto de serviços urbanísticos 45
Órgão

Forma de pagamento
Descrição

EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL

Secretaria Municipal de Viação e Obras11

Tipo

Entrega
Local

DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO
Prazo

365 Dias

Nome

Depósito bancário

Descrição:

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para fornecimento de pedras britadas e 
areia

Justificativa:

3.1.	Haja	visto	o	fim	do	saldo	deste	item	no	pregão	46/2022,	cujo	objeto	é	aquisição	de	pedra	brita	
graduada e levando em consideração a demanda de tal material, faz-se necessário a aquisição de novas 
quantidades, para dar segmento as obras do município, da secretaria municipal de Viação e Obras, bem 
como as demais secretarias que utilizam este material. O material, objeto desta licitação, tem por 
finalidade atender as obras que o município realiza, que necessitem de pedras, sejam elas obras 
estruturais, pisos ou de pavimentações. A secretaria também utilizada esse contrato para atender ao 
programa Novos Caminhos (Lei municipal 4328/2015), que atende a necessidade de construção de 
passeios com paver, dentro das normas exigidas pela NBR. Também é utilizado para base de 
pavimentações e obras em geral bem como obras que exigem concreto, o qual deve-se fazer a mistura 
com britas.

3.2.	Quanto	a	quantidade	ora	solicitada,	informamos	que	trata-se	de	estimativa,	baseada	na	demanda	
levantada pela secretaria e contratos passados, onde apuramos as quantidades necessárias para serem 
adquiridas, afim de manter o fornecimento desses materiais para as obras, pela vigência de 12 (doze) 
meses. Neste caso, aumentamos a quantidade de material, visto que o mesmo, zerou o saldo no contrato 
atual vigente de fornecimento de pedras britas. Devido a demanda de obras que o município possui, e 
levando em consideração os cronogramas de execuções, faz-se necessário que os prazos de entrega 
desses materiais sejam realizados o mais rápido possível, para que obras e equipes não parem por 
falta de material. Para isso, solicitamos que o prazo de entrega seja de 2 dias úteis. Informamos 
também, que devido a logística das obras que a secretaria executa, existem a necessidade de entregar 
cargas fracionadas de pequenas quantidades em locais e obras diferentes, ou seja, as empresas devem 
se atentar em garantir a executividade do contrato.

3.3.	O	valor	estimado	para	a	contratação	está	de	acordo	com	o	princípio	da	razoabilidade,	para	os	
tais usamos como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de ORÇAMENTO 
FÍSICO de empresas do ramo, sendo que o mesmo pode ser conferido de acordo com planilha em anexo. Um 
dos orçamentos obtidos apresentou valor mais elevado que outros, sendo assim desconsiderados. Neste 
caso não se considerou o percentual do IGPM para média de preço, visto que o acumulado entre os 
meses de início de contrato até hoje é praticamente “insignificante”	 (0,083780 %). Também utilizamos 
o valor do último contrato que ainda está vigente, para compor a média do item.

Lote

001 COTA RESERVADA PARA ME/EPP

Código Nome Unidade Quantidade Unitário Valor

085453 PEDRA BRITA GRADUADA   M3 1.125,00 89,43 100.608,75

TOTAL 100.608,75

Lote

002 AMPLA CONCORRÊNCIA

Código Nome Unidade Quantidade Unitário Valor

085453 PEDRA BRITA GRADUADA   M3 3.375,00 89,43 301.826,25

TOTAL 301.826,25

TOTAL GERAL 402.435,00
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