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Proc. Administrativo 376/2022
De: JONI EVERTON DE OLIVEIRA PEREIRA Setor: SIGECON - Secretaria de Indústria,
Comércio e Gestão de Convênios 
Despacho: 6- 376/2022 
Para: SA-DGCL - Diretoria Geral de Compras e Licitações 
Assunto: AQUISIÇÃO DE SISTEMA BIM

 
Ilhota/SC, 27 de Maio de 2022 

 

 Justificativa

A administração municipal possui a necessidade de atender a população do município de maneira
rápida e eficiente, no caso da secretaria de planejamento este trabalho se reveste de uma
complexidade, visto que executa projetos e obras em todos os bairros do município, necessitando para
isso ter todos os meios possíveis de acompanhamento e fiscalização desta obras. Desta forma, a
locação de um  sistema de controle de obras públicas se faz necessário em virtude de proporcionar
celeridade aos projetos desta secretaria, assim como auxiliar na melhoria de fiscalização,
acompanhamento e prestação de contas destes projetos. No intuito de acelerar a aquisição em
questão, foi realizada consulta a ata de registro de preço nº 02/2021 realizado pela CIGAMVALI –
Consorcio Intermunicipal de Gestão Pública do vale do Itapocú no qual a empresa DHM SISTEMAS
LTDA - ME foi vencedora da referida ata cujas especificações atendem a necessidade desta prefeitura.

Justificamos que a adesão a Ata de Registro de Preços cumpre os princípios da, economicidade,
eficácia e eficiência, uma vez que com este procedimento, a Prefeitura  adquire um produto  já aceito
por outras prefeituras da região e com o valor menor, caso o município venha fazer uma  nova licitação
individual acarretará o aumento no valor da contratação, tenda em vista que esta ata de registro em
questão  foi  realizada em grande volume (muitos municípios), assim diminuindo o custo para
contratação, outro  fator é que propicia segurança de que o serviço adquirido atenderá a demanda
desta unidade, além de proporcionar presteza, celeridade e pronto atendimento à demanda dessa
Instituição.

Diante disso, o modo escolhido para a aquisição da solução em epígrafe, foi à adesão à Ata de
Registro de Preços nº 02/2021 da CIGAMVALI – Consorcio Intermunicipal de Gestão Pública do vale do
Itapocú, uma vez que este procedimento gerará economia e celeridade processual para a Prefeitura
Municipal de Ilhota.

_
Joni Pereira  
Secretário Adjunto
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“Quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo.” - Henry Ford


