
PREFEITURA MUNICIPAL DE
IíARZEAGRANDE
MAIS TRABAL}I(). NOVAS CÔNCIUISTA§.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÁO.

ADESÃO Ne t2l2022

Processo Ns. 7 907 94 12022

Assunto: ADESÃO DA ATA DE REG|STRO DE PREçOS N"030/2021 REFERENTE AO
PREGÃO PRESENCIAL N'015/2021 DA PREFEITURA MUNICPAL DE NORTEúNDWMT,
cujo objeto é registro de preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS

ELÉTRICOS, para atender as unidades escolares pertencentes a Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande/MT
Visto.

1. JUSTTFtCAT|VA PARA AQUtStÇÃO DO BEM:

Considerando as demandas urgentes solicitadas pelas unidades escolares,
visando garantir a plena funcionalidade das atividades inerentes no ambiente escolar
existente e nas novas unidades a serem inauguradas, foi constatada a necessidade da

contratação empresa de fornecimento de MATERIAIS EIÉTRICOS, para atender as

necessidades da Secretaria de Educação Cultura, Esporte e Lazer do munícípio de
Várzea Grande/MT.

2. JUSTIFICATIVA DA ADESÃO

Adesão a Ata de Registro de Preços n" 03012027 referente ao pregão presencial

n" 0L5/2021 da Prefeitura Municipal de Nortelândia/N/T, justifica-se pela
vantajosidade (comprovada com orçamentos anexos) e agilidade da aquisição, uma
vez que a adesão à Ata é um processo menos moroso do que um processo licitatório
comumr como um Pregão Presencial, observando que a Sêcretaria tem necessidade da
contratação de empresa para fornecimento de material de construção, para âtender as
necessidades da Secretaria de Educação Cultura, Esporte e Lazer do município de
Várzea Grande/MT, conforme condições e quantitativos prêvistos no Termo de
Referência.

Estando este processo instruído conforme o Decreto ns 73/2OLB, que altera o artigo 53
do Decreto Municipal ne 09/2010.

Art, 79 Fica olterodo o ort. 53 do Decreto Municípdl 09/2010 que pqssq ovigoror com a seguinte
redoção:
Art, 53. A Ato de Registro de Preços, duronte o suo vigência, poderá ser utilizoda por órgãos de outros
esÍeros de Administroção, que nõo tenham pofticipodo do licitoção, medionte prévio outorizdçdo
ex p resso dq Secrcto rio M un icipol de Ad m i ni stroçõo,
§ 1e Os órgõos e entidodes que nõo porticiporom do registro de preços, quondo desejorem fozer uso da
ato de registro de preços, deverõo consultor o órgão gerenciodor da ota poro moniÍestoçdo sobre a
possibilidode de adesdo.

§ 29 Coberá oo fornecedor beneÍiciúrio do oto de registro de preços, observodos as condições nelo
estobelecidos, optor pelo aceitoçõo ou nõo do fornecímento decorrente de odesão, desde que nõo
prejudique os obrigoções presentes e Íuturos decorrentes do ato, ossumidos com o óryão qerenciador e
órqãos pafticipontes.

aún dE LlêlT
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§ 3e As oquisições ou as controtações odicionois de que troto este ortigo não poderdo exceder, por órgão
ou entidade, o cinquento por cento dos quontítatívos dos itens do instrumento convocatório e
registtodos no oto de registro de preços poro o órgõo gerenciodor e paro os órgãos porticipontes
§ 49 o insüumento convocotório preverá que o quantitdtivo decorrente dos odesões à dta de registro de
preços não poderá exceder, no totolidode, oo dobro do quontitotivo de codo item registrodo no ota de
registro de preços paro o órgõo gerenciodor e pord os órgãos portícipontes, independentemente do
número de órgdos não pafticipantes que aderirem.
Art.2e Este Decreto entro em vigor na doto de suo publicoçõo, revogando disposições em contrário, em
especiol o Decreto Municipol. n'61/2014.

Diante do exposto, solicitamos a contratação por meio da Adesão a Ata de
Registro de Preços.

Considerando demonstrada que a contratação através da adesão ao registro de preços
COM A EMPTESA ELETRO MENDONçA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME,
CNPJ n.e 03,806.018/0001-73, constitui vantajosidade para Adminístração, tendo em
vista, proposta registrada constar preços abaixo dos valores praticados no mercado,
gerando economiâ para instituição, diante disto justifica-se a Adesão ao Registro de
Preços do citado órgão, Relatório de cotação de preços às fls. 106/110 dos autos.

Justificado tratar-se a adesão a Ata de Registro de preços cumpre os princípios da
vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, fator que propicia segurança de
que o material adquirido atenderá a demanda da prefeitura Municipal de Várzea
Grande, e um preço mais acessível em relação ao praticado pelo mercado,
devidamente comprovado pela diferença entre os preços registrados e os orçados no
mercado, conforme orçamentos a presentados.

considerando se encontrar os autos do processo instruído com o furcro no Decreto ne
7.892/2013, segundo a determinação do art. 22 e seus parágrafos, Decreto
9.488/2018, em conformidade com o Decreto ne 054/2019, que autoriza o Município a
adesão a Atas de Registro de preços, nos termos e quântitativos regais registrados,
segundo consta no Parecer Jurídico.

Considerando os itens pleiteados, quais sejam: (01, 02, 03,04,05, 06, 07, 08, 09, 10,
!t,72, 13, L4, 15, 16, L7,78, 19,20 ,2r, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3r, 32, 33,
34, 35,36,37, 38), que totalizâm o valor total de Rg 243.639,00 (duzentos e quqrentd
e três mil, seiscentos e trintd e nove reais), cuja empresa proponente é ELETRO
MENDONçA COMÉRCI DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME, CNPJ N.q 03.806.018/0001.
73, cujo Órgão Gerenciador da Ata é prefeitura Municipar de Norterândia/MT,
justificada a Adesão.

considerando a coleta de preços pela equipe da secretaria demandante e comprovada
à vantajosidade e, cumprindo os requisitos legais, uma vez que a Ata de Registro de
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Preços encontra - se vigente, o Órgão Gerenciâdor autorizou a adesão, conforme fl.
09/10 e 27L/2012, e o Fornecedor também concordou com a pretendida adesão,
conforme autorízação fls.09, portanto, atendendo os preceitos legislação vigente,

Considerando Parecer orçamentário, com provisão e indicação de dotação
orçamentária, exarada pela sec. Municipal de planejamento, constante às fls. t76/r77
dos autos.

Considerando o Parecer.lurídico exarados pela douta procuradoria Geral do Município
de n.ç L57 /2022, às fls. 193/199 dos autos, prima pera admissibíridade da contratação.

Desse modo AUToRlzo a ADEsÃo de n.e L2/2022, aos itens supracitados Adesão à
Ata de Registro de Preços N" 030/2021- prefeitura Municipal de Nortelândia, referente
Pregão Eletrônico sRp n. 075/2027, cujo objeto para futura e eventual aquisição de
MATERIAL ELÉTRrco, para atender as unidades Escorares do Município de várzea
Grande, via secretaria Municipar de Educação, culturâ, Esporte e Lazer de várzea
GTANdE.MT, PTOPONENTE ETETRO MENDONçA COMÉRCI DE MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA ME, cNPJ n.e 03.806'018/0001-73, conforme condições e quantitativos previstos
no Termo de Referência Retificado n.p !5/2022, com prazo de vigência será de 12
(doze) meses, com início no ato da data de publicação do Termo de Contrato.

Publique-se e cumpra-se.

Empenhem-se os recursos necessários

n 
Várzea Grande_MT, Ll de abril de 2022
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sItVIO APARECIDô FIDELIS

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
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