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Ofício circular n° 004/2021
    Ji-Paraná/RO 08 de março de 2021

 
 
Assunto: Manifestação de Interesse em licitação compartilhada para
futura e eventual contratação de empresa para elaboração de projetos de
engenharia e captação de recursos de convênio.
 
 
Senhores(a)Prefeitos(as)
 
 
Em tempo em que cumprimentamos Vossa Senhoria e, considerando a
contratação de empresa especializada para execução de serviços públicos
de elaboração de projetos d engenharia para assessoria aos municípios
consorciados, tendo em vista que os mesmos, dentro de uma política de
desenvolvimento e controle de suas riquezas geradas, tem a necessidade
de estender seus benefícios sociais e econômicos a diversos setores da
sociedade, e também tem a necessidade de descobrir sua potencialidade a
fim de firmar as parcerias através das terceirizações, já consagradas em
diversos outros estados da federação e até mesmo no Governo Federal.
Desde o ano de 1967, através do Decreto-Lei 200 que recomenda a
terceirização do setor público:
 

Art. 10. A execução das atividades da Administração Federal
deverá ser amplamente descentralizada. [...]

§ 7º. “Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento,
coordenação, supervisão e controle, e com o objetivo de
impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a
administração procurará desobrigar-se da realização material
de tarefas executivas, recorrendo, sempre, que possível à
execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na
área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e
capacitada a desempenhar os encargos de execução.”

É de se esclarecer que o contrato administrativo de terceirização é
considerado um meio eficaz na obtenção de serviços públicos quando o
órgão dispõe de pouca viabilidade econômica. Países como Inglaterra – no
qual as terceirizações são denominadas Private Finance initiative –
Portugal, Chile, além de outros países, já comprovaram a eficiência
econômica da parceria e cooperação entre o particular e o ente
da Administração Pública na prestação de serviços. Quando a
administração pública se vale da terceirização busca desempenhar bem as
suas funções, na busca da efetividade dos princípios da administração,
como os elencados no artigo 37 da CRFB/88, como o da eficiência e ainda,
a título exemplificativo ao princípio da economicidade, por meio da
assessoria ora solicitada, visando uma gestão adequada, a administração
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tem primado pela busca da qualidade na gestão e prestação de serviços
aos seus munícipes.
 
OBJETO:
 
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
01 Contratação de empresa

especializada em consultoria,
assessoria e elaboração de projetos
de engenharia e plano de captação
de recursos junto aos órgãos
Federais, Estaduais e outras
entidades fiscalizadoras de obras
conforme Projeto Básico.

Mês

 

 

12

 
Em havendo interesse em fazer parte, solicitamos o encaminhamento do
estudo referente a estimativa de quantitativo, e concordância com o
objeto a ser licitado por meio do Termo de Participação (Modelo Anexo –
II), em conformidade com o estabelecido no Art. 4° c/com o inciso II e
caput do Art. 6º do Decreto Estadual nº 18.340/2013.
 
Salientamos ainda, que o preenchimento e o encaminhamento da
manifestação de interesse na participação do referido registro de preços
 não gera ao município consorciado nenhuma obrigação de adquirir ou
contratar no todo ou em parte o quantitativo estimado e solicitado.
 
Ademais, tal solicitação se faz, considerando a política de constante
modernização de toda a estrutura dos municípios consorciados, os quais
identificamos a necessidade de aquisição dos serviços solicitados, para
que se possa adequar os ambientes e proporcionar melhor estrutura para
seus órgãos, assim atingir seus objetivos primários.
 
Não obstante, e, com fulcro no art. 17, da Lei Federal nº 11.107/2005,
constitui-se o Consórcio Público Intermunicipal – CIMCERO, de gestão
associada de serviços, com a finalidade de implementar políticas
públicas de interesse comum, visando o fortalecimento e melhoria da
gestão pública municipal.
 
Por fim, solicitamos a manifestação de interesse com as justificativas
das quantidades pretendidas, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, a
contar desta, a fim de dar prosseguimento aos procedimentos da
contratação pertinente.
 
 
Atenciosamente,

 
 

Maira Aparecida de Oliveira
Secretária Executiva

Documento assinado eletronicamente por MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, SECRETARIA
EXECUTIVA/ORDENADOR DESPESA, em 08/03/2021 às 10:04, horário de Ji-Paraná/RO, com
fulcro no art. 18 da Resolução nº 001 de 07/01/2020.

Anexos
Seq. Documento Data ID

1 Termo de Participação 08/03/2021 2686

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.consorciopublico.ro.gov.br:5659,
informando o ID 2685 e o código verificador F6D96CC0.

http://transparencia.consorciopublico.ro.gov.br:5659/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=002779&extencao=P
http://transparencia.consorciopublico.ro.gov.br:5659/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=2686&CRC32=C935FD8F
http://transparencia.consorciopublico.ro.gov.br:5659/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=2685&CRC32=F6D96CC0
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