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PROC. ADM. N®. 571475/201? PREGÃO ELETRÔNICO N^ U/201?

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 88/2019

Validade: 12 Meses

Pelo presente INSTRUMENTO, o Município de Várzea Grande pessoa jurídica de direito público Interno,

inscrita no CNP3 n®. 03. 507.548/0001-10, situado na Av. Castelo Branco n®. 2500, bairro Água Limpa,

Várzea Grande-MT, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação. Cultura. Esporte e Lazer, neste ato

sendo representada pelo Secretário Silvio Aparecido Fideils, inscrito no CPF n. 556.225.939-72,

denominada CONTRATANTE, e de outro lado à empresa EDUCA FÁCIL DISTRIBUIDORA DE LIVROS

PEDAGÓGICOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ N" 15.644.619/0001-06,

situada na Avenida Gonçaio Antunes de Sarros, N° 590, Bairro Bosque da Saúde, CEP 78.050-186,

Cuiabá/MT, com telefone (65) 3028-2207, (65) 2136-4010 e (65) 9.8150-3100, com endereço eletrônico

sendo: educafacíl@uQi.com.br. sendo representada neste ato pelo Sr. Márcio Picolli, Inscrito no CPF n"

687.497.590-00, vencedora do item 01 com o valor total de R$ 229.000,00 (duzentos e vinte e nove mil

reais), considerando o julgamento de MENOR PREÇO por item, na modalidade Pregão Eletrônico para

Registro de Preços n°. 16/2019, bem como a classificação das propostas e sua respectiva homologação,

RESOLVE registrar os preços da empresa, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as

condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços,

sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n®. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações. Decreto

Federai n". 5.450, de 31 de maio de 2005, nos Decretos n®. 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e 9.488 de 31

de agosto de 2018 e alterações, que regulamenta o SRP e Decretos Municipais N°. 09/2010, Decreto

61/2014 e suas alterações em conformidade com as disposições a seguir.

1.1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de caminha empiihável para atender a demanda

da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Várzea Grande/MT.

Parágrafo Único - A execução do objeto aqui tratado obedecerá, fiei e integralmente, ao Pregão

Eletrônico 16/2019, e a proposta da CONTRATADA, nesta ordem, ambos constantes no processo

administrativo n®. 571675/2019 que passa a fazer parte integrante deste instrximento.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação na Imprensa

Oficiai, não podendo ser prorrogada.

Parágrafo Primeiro - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, durante sua validade,

poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha

participado do certame iicitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente

justificada a vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições e as regras estabelecidas na

Lei no. 8.666/93 e decretos no. 7.892/13 e 9.488/2018.

Parágrafo segundo -■ Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas

as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
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