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SECRETARTA MUNIC\PAL DE EDUCAÇAO, ESPORIES, CULTURA, TURTSMO E
JUVENTUDE

PREGÃo ELEt'RoNtco N. o2oi 2o2 t
REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO LtCtTATORtO N" 034/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 061/2021

Aos 1 3 (treze) dras do mes de cutubro de 2021. de um lado de um lado a SECRETARIA DE EDUCAçÃO,
ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE CHÀ GRANDE pessoa luridrca de direito públrco interno,
conr sede e Foro da Comarca de Chã Grande Estado de Pernambuco, localizado à Avenida Vinte de Dezembro.
nn 1C0 Dom Helder Càmara Châ Grande - PE. rnscrita no C N P J /MF sob o no 30.005.980/000í -86, neste ato
rcp.gsgntado pelc seu Gestor e Secretário de Educação. Esportes Cultura Tunsmo e Juventude Sr Joel Gomes
da Salva. Brasrlerra Casado Servrdor puDlico nomeado por meio da Portafla N'005i2021 datada em 0/,10112021.
porlâoor da CartêrÍa de ldênndâde n' 53224O2 SSPIPE. CPF r" O21 OO9 264-12, no uso de suas atnbuiçóes
.eoars nesre ato denomrnado srmpresmente óRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DÉ PREÇOS, realizado
por meio do PREGÃO ELETRÔN|CO No o2o/202í e de outro lâdo, a Empresa adjudicatária nos rtens abaixo
Homologada em 08/10/202í doravante denomrnada FORNECEDOR, tem entre sr justo e avenÇado a presente
Ara que. quando publrcâda, terá efet(,.le compromisso dê fornecimento. nos termos do Decreto no 7.892. de 23
de tanerro de 2013 que regulamenta , a.t 15 da Ler n" I666/93 observada as condiçóes estabelecldas no ato
convocatóÍio e consoante âs Clausuias que se seguem.

1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica .egistrado nêsta Secretana de Educação
Esportes. Cultura. Turismo e Juventude de Chá Grande - PE. observada a ordem de classificaÉo. os preços do
Íornecedcr regrstrado a seguir relacronado, objetNândo o compromisso dê fornecimento, nas condiÇóes
estatêlecidas no ato convocatóno

'1.1 - Fornecedor - ltem

GO VENDAS ELEÍRÔNICAS E|RELt EPP CNPJ N" 36.521.3920001.81, com sede à Rua CaÍtos Chagas, no 413
.- Conta Dinherro '. Lages - SC. CEP, 88.520-275, Fone. (49) 3512 0149. representada por seu Representante
leEal Sr Gustavo Oliverra brasrlerra. solterro, comerciante, resrdente e domrcrliado em Lages - SC CNH N"
c1403274377 DETRAN/SC. CPF/MF No 087 015.959-38.

t"iEM -
oEscRrçÃo

,.rqurdificadoÍ indust.ial de 08 lilros. baixa
j {oração Vollagem de 220V

Valor Totãl registredo: R$ 20.820,00 (Vinte mil oitocêntos e vinte reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o foÍnecedor registrado sêrá formalizado pelo
Munrcipio de Châ Grande ou lnteressados mediânte assinaturâ de Contrato, observadas as drsposiÇões contidas
no Edrtar do Pregáo Eletrônico No C2A|2O21

2 1 - O compromrsso de entrega só estará caracterizado mediante ContÍalo. decorrente desra Ata de Registro de
PreÇos e Edital de Pregão Eletrônico No 02012021

2 2 - O fornecedoí regrstrado dci,tÍi íJci quantrtativos estimâdos. fica obrigado a atender todos os pedidos
eíetuacjos durante a validadê desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE OOS PREçOS REGISTRADOS: A Secretaía de EducaÇão, Esportes, Cultura, Turismo e
Juventude de Chá GÍande adotará a práticê de todos os atos necêssários ao controle e administraçáo da presente
Ata

3.1 - Os píeços regrstÍados e a indrcâçâo dos respectavos fornecedores detêntoÍes da Ata seráo divulgados no
Diáflo Ofcialdos Municapios de Pernambucc.

a - OOS PREÇOS: A qualquer ten]po, conforme previsto no Art 17 co Decreto no 7 A9212013. c p tiado
podeE ser revisto ent decorrênciâ de eventual reduÇão daqueles existentes no mej@p ria de

ValoÍês (Rg)
MARCA UNIOAOE QUANTIDADE Unltário Íotal

[.íetal
Ferreríâ

UNO 30 694 00 20 820.00

w
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORIES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

EducaÇáo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude de Chã Grande aonvocar os fornecedores registÍedos pera

negocrar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor regrstrado se rêcuse a baixâr os preços regrstrados, a Secretaria de EducaÉo, Esportes,
Cultura Tuísmo e Juventude de Chã Grânde poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores
regrstrados para oferecerem novas propostas gerando novolulgamento e adiudicaÉo para esse fim.

4.2 - Os preços não serão Íealustados durânte o periodo de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a
superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4 3 - O diferencral de preÇo entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado
efetuâda pela Secretaria de Educação, Esportes Cultura. Turismo e Juventude de Chã Grande à época da
licitaçáo bem como evêntuâis descontcs por ela concedidos seráo sempre mântidos

5 - OA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata tera validade de í2 (dozê) mêses,
contados a partrr da data de suê assinâtura

6 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornêcêdor terá seu regrstro cancelado quândo:

6 'i - descumprir as condiÇôes da Ata ue RegistÍo de Preços.

6 2 - nào Íetirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equlvalente, no prazo estabeleodo pelâ
Adminrstraçáo, sem justificativâ âceitávei

6.3 - nào âceitâr reduzrr o seu preÇc regisrado, na hipótese de êstê se tornar supeíior àquêles praticados no
mercado; e

ô 4 - tiveÍ presente razôes de interesse publico

641-OcancelaÍnentoderegistro.nashipôtesespÍevistas,asseguradosocontraditónoeaampladefesa.
será formalizado por despacho da autoridade compêtente do órgâo gerenciador

6.42 - O fornecedor poderá solicitaÍ o cancelamenlo do seu registro de preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perÍeita execução contrâtual, decorrêntes de caso fortuito ou de
íorÇa maior, oevidamente comprovados.

7 - DA DIVULGAçÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A public€ção resumida desta Ata de Registro de
Preços na rmprensa ofiqâj. que e condiÇão rndispensável para sua eficácia. será providenciãdâ pelo Ôrgâo
Gêrenoador até o qurnto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data.

8 - DO FORO: O Foro parâ drrimir questóes Íelativas ao presente compromisso de prêstâçáo de serviÇo será o
Foro da Comarca de Chá Grande, "om 

prejuizo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarêm assim lustos e Contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e formâ,
para todos os fins previstos em dirêito, na presença das duas testêmunhas abaixo identificadas, quê a tudo
assrstrram e que também o subscÍeveríl

vo Oliveira
GO VENDAS E TRONICAS EIRELI EPP

CONTRATADÂ
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Secretário Municipel de Educação, Espoíês, Cultura,
Íurismo e Juventude
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