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PREFEITURA MUNICIPAL DE

VARZEAGRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ÀDM]NTSTRAÇÀO.

ADESÃO Ne 11/2022

Processo Ns. 789943/2022

ASSUNTO: AdESãO à ATA DE REGISTRO DE PREçOS N9 04/2027, PREGÃO PRESENCIAL N9
033/2ozL, processo licitatório ns r9l2o2r, cujo objeto é Registro de preço, para aquisição futura
de materiais pedagógicos, conforme especificações detarhadas no Termo de Referência, para
atendera SMECEL do Município de Várzea G rande.

observou-se a necessidade apresentada pera prefe itura Municiparde Várzea G rande através da
SecretaÍía de Municipãl dê Educação, Cultura, Esporte e Lâzer, Adesão à ATA DE REG ISTR. DE
PREçOS Ne U/2021, p\EcÃo PRESENCIAL Ne 033/2021, processo ricitãtório ne 19/202L, cujo
objeto é Registro de preço, para aquisição futura de mâteriais pedagógicos, conforme
especificações detalhadas no Termo de Referência, para atender a sMECEL do Município de
Várzea grande.

conside rando que a secretaria de Educação, cultura, Esporte e Lazer tem como missão forneer
educação com excerência aos arunos e condições para o desenvorvimento das atividades
escolares, estimurar as atividades físicas, considerando mediante que há um grande avanço na
inclusão dos alunos. Desta Íorma faz-se necessária a contratação devido à padronização nas
escolas do município. Atuarmente há uma quantidade considerada de unidades escorares em
reforma, e construções de novas unidades, assim, diante do levantamento obtido pelo setor
d e ma nda ntê j ustifica-se a aquisição para imprantação e instaração dos eq uipame ntos em á reas
públicas e escolares, para atende r as necessidades da secretaria de educação, cultura, esporte e
lazer do município de várzea Grande - Mr conforme descritivos técnicos constante no termo
de Referência n.e 16/2022.

considerando que a Adesão à Ata de Registro de preços justifica-se pera vantajosidade para a
Administração, conforme confirmam as propostas anexadas e a agiridade da contratação,
considerando que a adesão à ata é um processo menos moroso do que um processo ricitatório
comum verifica-se a rerevância dos serviços ora pretendidos, ê que a mesma cumpre ainda os
princípios dã economicidade, eficácia e eficiência, uma vez que com este procedimento, a
municipalidade, o materiar já aceito pera Administração púbrica dos municípios d etentores da
mesma, atêndendo a todos os requisitos exigidos por Lei, fator que proporciona margem de
segurança de que os produtos atenderão a demanda do Município com presteza.

considerando que a administração pública deve primarse mprê pe lo inte rese púb lico, claro e stií
que, mais econômico é, aderir à refe rida Ata do q ue proceder com a realização de ce rtame peb
Município, assim, face ao interesse público, pois a aquisição dos equipamentos visa padronizar
a estruturas das unidades escolares e outras necessidades da sMECEL, garantido assim o bem
estar dos alunos e freque ntadores das áreas de laze r ondê os equipâme ntos serão instalados. t
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

StrCRETARIA MUNICIPÀL DE ADMINISTRAÇÃO.

considerando que a aquisição se justifica pela necessidade de oferecer condições de ensino e
trabalho adequadas para os professores da rede de ensino desta municipalidade, assim, a
aq uisição de quadros de vidro, proporcionam, naturalme nte baixa tãxa de deterioração, vez que
as lousas não riscam e não mancham conforme utilização. Em virtude de ser peças modularel
há possibilidade de pe rsonarização da instaração, pe rmitindo a instaração de forma horizontarou
vertical com uma média de dois a três quadros por sala.

constata que este processo encontra se instruído em conformidade com Decreto Federar np
7.892/L3, como se pode comprovar em todos os docume ntos anexos, segundo a determinaÉo
do art. 22 e seus parágrafos, lei federal 8.666, de 21 de junho dê 1993 e lei federal nq10.
s20/2@2.

Considerando demonstrada que â contratação através da adesão ao registro de prêços com a
EMPTESA FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS ITDA, CNPJ N.9 68.858.539/M01.
10, constitui vantajosidade para Administração, tendo em vista, proposta registrada constarpreços abaixo dos valores praticados no mercado, gerando economia para instituição, diante
d isto justifica-sê a Adesão ao Registro de preços do citado órgão, Reratório de cotação de preços
às fls. 270 dos autos.

J ustificado tratar-se a adesão a Ata de Registro de preços cumpre os princípios da vantajôsidade,
economicidade, eficácia e eficiência, fator que propicia segurança de que o materiar adquirido
atenderá a demanda da prefeitura Municiparde Várzea Grande, e um preço mais acessíver emrelação ao praticado pelo mercado, devidamente comprovado pela diferença entre os preps
registrados e os orçados no mercado, conforme orçamentos apresentados.

considerando se encontrar os autos do processo instruído com o furcro no Decreto ne
7 '892/20L3, Decreto 9.488/201& ê m conformidade com o Decreto n e 05412019, q ue autoriza o
M unicípio a adesão a Atas de Registro de preços, nos termos e quantitativos regais registrado,
segundo consta no pa rece rJ u ríd ico.

Considerando os itens pleiteados, quais sejam Lote 04(ltem 06, ltem 07), que totalizam o valor
total de Rs 3':',45'259,g6 (três mithões, trezentos e quarento ecinco mir, duzentosecinquentoe
oito reois e novento e seis centdvos), cuja empresa proponente é FUTURA COMÉRCIO DE
MATERTATS EDUCACTONATS LTDA, CN'J n.e 68.858.539/000'-10, cujo órgão Gerenciador da
AtA é O CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOBEBA . CODAP,
justificada a Adesão.

VARZEAGRANDE
MAIS TRABALH(), NOVAS C()NQUISTAS-

Considerando a coleta de preços pela equipe da Secretaria demandante e comprovada à
vantajosidade, frs.270 e 275 cumprindo os requisitos regais, uma vez que a Ata de Registro de
Preços encontra - se vigente, o órgão Gerenciador autorizou a adesão, conforme fr. r.4, e o
Fornecedor também concordou com a pretendida adesão, conforme autorização fl. 17,
portanto, atende ndo os preceitos Iegislação vigente.

a,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

2 considerando o parecerJurídico exarados pera douta procuradoria Gerar do Munrcípio de
n.79L/2022, às fls. 349/352 dos autos, prima pela admissibilidade da contratação.

Desse modo AUTORIZO a ADESÃO de n,L'/ZOZZ, aos ite ns supracitados Adesão à Adesão à ATA
DE REG |STRO DE PREçOS N s O4l2021, PREGÃO PRESENCTAL N e 033/2021, processo ricítatório n e
f9/202f, cujo objeto é Registro de preço, para aquisição futura de mate riais pedagógicos, cuja
EMPTESA PTOPONENTE é FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ N.9
68.858,539/m01-10, valor totât de RS 3.ys.2sy,g6 (três milhões, çezentos e quorento e cincomil' duzentos e cinquenta e oito reois e noventd e seis centctvos), para atender a SME.EL do
Município de Várzea grande, conforme condições e quantitâtivos previstos no Termo de
Referência n.q 16/2022, com prazo de vigência será de 12 (doze) meses, com inÍcio no ato da
data de publicação doTermo de Contrato.

3. Publique-se e cumpra-se.

4. Empenhem-se os recursos necessários.

\/ARZEAGRANDE
MAIS TRABALHC), NOVAS CONAUISTAS-

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÀÇÂO

Considerando Parecer orçamentário, com provisão e indicação de dotação orÇamentária,
exarada pela Sec. Municipalde plane.iamento, constante àsfls.3O1 dos autos.

','^Ç/.v\À
ARECIDO FIDELIS

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

stwto AP
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Várzea crande-Ml29dê março de 2022.


