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PREGÃO ELETRÔNrcO N" OO5/202Í
REG]STRO DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRP N' OO8/202í

ATA DE REGISTRO DE PREçOS N'O1IU2O21

_ Aos 26 (vinte e sêis) dias do mês de abril de 202'1, de um lado de um lado o tulillclPp DE
CHA GRA,{DE, pessoa Jurídica de direito público interno, @m sede e Foro da Conrarca de Chã
Grande, Estado de Pemambuco, localizada à Avênide São José, n' 101, Cêntro, Chã Grande-PE,
in-sclib no C.N.P.JJMF sob o no 11.049.E06/000í.90, nestê ato representado pelo S€crêtário de
EduceÉo, Esportes, Cultura, Turisrno e Juventude, Sr. Joel Gornes da Sllve, brasileira, casado,
SeNidor PúUico, noÍÍEado por meio do Decreto No 036 de 0í de setêmbro de 20í8, portador da
CârteiÍa de ldentidade no 5.322.402 SSP/PE, CPF n" 027.009.26{-12, Etl COÍrlJUtÍTO com o
SecretáÍio de Governo, Sr. Sérgio Femandes dê Carvalho, brasileira, divorciado, comerciante,
noÍneado por ncio do DecÍeto N'036 de 01 de setembro de 2018, portador da Carteira de ldenlídade
no 3.581.163 SSP/PE, CPF no 649.468,864-00, no uso de suas abibuiçôes legais, neste ato
denoÍrÍnâdo simplesÍnente ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREçOS; rea zado poÍ
ÍnE|O dO PREGÃO ELETRÔilICO NO OO5/202í; O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ
GRAXDE, pessoa jurídica de direito público intemo, com sêde e Foro de Coínerce de Chã Grande,
Estado de Pernambuco, localizada à Avenida Vinte de Dezembro, 145 - Centro - Chã Grande - PE,
ínscÍito no C.N.P.J.IMF sob o no 08.625.167,(}0fi.50, nestê ato represêntado pelo seu GestoÍ e
SecÍêtário dê Saúde Sr. Jâlro Amorlm Palve, Brasileiro, Casedo, ComerÕiante, noÍneâdô por nreio da
PoíaÍie tle 285/2017 datada em 01/08/20'17, poÍtador da Carteira de ldenüdade M 1 .826.812/SSP/PE,
CPF NO 353.431.684.34; O FUNÍX) i'UNICIPAL DE ASSISTÊI{CIA SOCIAL DE CHÃ GRANDE-PE,
pessoa jurídica de direito públíco interno, corn sede e Foro da Comarca de Chã Grande, Estado de
Pernambuco, localizado à Rua José Trajano Lopes, 54 - Augusto David - Chã Grande-PE, inscrito no
C.N.P.J.ruF sob o rf 13.671.776r,000í {5, neste ato representado pela sua Gestora e SecÍetáÍia dê
A$istência Social Sra. Àoxandra Marla Gomes da Fonsccâ Ncto, brasileira, casada, Funcionária
Públicá, nomeada por írêio da Portaria N' 003/20í7 datiada em O2lO1l2O17, portadoÍa da CãÍteira de
ldentidede no 4.668.327 SDS/PE, CPF no 988.031.6&t-91; a SECRETÀR|A DE EDUCAçÀO,
ESFORTES, CULTURÀ fUruSfO E JUVET{TUOE OE CHÃ GRAfiDE, pessoa ,urídica de diÍsito
público intemo, com sedâ e Fom de Comarca de Chã Grande, Estado de Pemambuco, localizado à
Avênidâ Vinte de Dezembro, no 100, Dom Helder Cânnra, Chã GÍande - PE, inscÍite no C.N.P.J./MF
sob o no 30.005.98010001€6, neste ato reprêsentado pelo seu Gestor e S€cÍetário de EducâÉo,
EspoÍtes, cultura, TuÍisíno e Juventude Sr. Joêl Gom€s da Sllva, BÍâsileira, casado, Servidd púUico,
nomeado por meio da Portaria No 005/2021 datada em 0410112021, poÍtador da Carteira de ldentidade
na 5.?22.402 SSP/PE, CPF n" 027.009.2&12, no uso de suas aüibuiçÕes legais, n€ste ato
dênominados simplesÍnente ÓRGÃos PARTEIPAT{TES OO REGISTRO DE PREçOS, reallzado por
mGIo do PREGÀO ELETRÔilrcO il" OO5Í202í, e de outro lado, a EÍÍpresa adtudicatâia nos itens
abaixo, Homologada êm 23/OU202í, doravante donominada FORNECEDOR, tom êntre si, justo e
aveoçado a pfesento Ate quê, quando publicada, teÍá eíeito de coflPfoínlsso dê íomêclmaírto, no6
tgrmos do Dêcreto no 7,892, de 23 de janêiro dê 2013, quê rêgulaÍnenla o art. 15 da Lei n" 8.666/93,
obseívada es coÍrdi@es estabdêcidas no ato convocâtório e @n6oante as Cláusulas que se sqtueín:

í - DO FORÍIECEOOR REGÉtTRADO: A paÍtir desla dala, fica regist-ado neste Município de Châ
Grande - PÊ, obsorvada e oÍdêm de clessificâção, os prêÇos do Íornecêdor rogistÍedo a sêguir
Íelacionado, objelivaodo o compromisso de Íomecimento, nas condições estabelecidas no atro
convocalódo.

1,1 - Fomecedor - llêm

Sii CORDEIRO OE ÍúELO EIRELI EPP, CNPJ N" 05.560.250i0001{t8, com sêdê à Rua João Têixêira,
no 398 - Estância - ReciÍe - PE, CEP 5O.771-400, Fone: (8'Í) 3455.6992, representãda por seu
Representiante Legal, Sr. Sergio Murilo Cordeiro de Melo, brasileira, casado em regime de clmunhâo
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parcial de bens, eÍpÍesário, residente ê dofiÍciliada em Recíe - PE, CNH M 0í
DETRAN/PE, CPF/MF N' 304.376.01 d
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rrE EXCLUSIVO PARA UICROEHPRÊSAS E ÉIIPRESAS DE PEOUEIiIO PORTE (ârttso 48, I[ de L'i
í

ValoíesTTEI' DEScRTçÃo UND. OUANT Unitário Totâl

02

Ar CoílCicioíado 12qr0 BTU'! - Split - tlhh W.I - com as
seguintes câÍacteristicas: co|nprsssor tipo Íotâtúo, ciclo Só
FÍio, modos de opereçáo: rcÍngerâ('fu, venllla4áo.
desumilicaçáo e automáicoi ventiladoÍ da unidâde evaporadorâ
com p€lo meno6 3 Íaixas d,e vazáo; controle de direçáo de Íluxo
de aÍ na horizonlal ê veítk=l: dispositivo de contÍole remoto
sem Íio, com açáo pâra todas as Íuncionalidades do
equipamento; voltagem/Írequência: 2?ovl6ohz, monoíâEico;
dronagom atravós dô tubulação incorporada; fabricâção
nâcbnâl com 0arâÍúiâ de í2 Meses para deÍeitc do produto.
MARCA: VOGGA

CJ 10 17.400,001.740,00

Vâlor Totll Ílgiltrudo: R§ í7.400,00 (Ooz.ssête mil e quatrocentoc rêrls).

2 . DA EXPECTATwA DO FORNECIMENTO: O a.iuste com o fornecedor registrado será forrnalizâdo
pêlo MurrcÍÉro de Châ GÍande ou lnteÍessâdos Ínediante as§natura de Contrato, obsêÍvádâs âs
disposi@s contidEs no Edital do Pregáo Eletrônico N' 005/2021.

2.1 - O compromisso dê enúega só estará caraclerizado ínediante Conrato, decorrente destâ Ata de
RêgistÍo de Preços e Edital de Prcgão Eleüônico ô 0051202í.

2.2 - O Ío.necedor r€gistrado, denbo do6 quanütaüvos 6süínados, Íica obrigado a âlendêr todos o§
pêdidos eÍetuâdos durântê a velidede dêstâ Ata dê Registro de Prêços.

3 - DO CONTROLE DOS PREçOS REGISTRADOS: O Município de Châ Grande adotará a prálica de
todos Gs atÀs necêssários ao contÍob e administeçâo da presênte Ate.

3.1 - Os pÍêços regi§[râdos s a indicaÉo dos rêspêctivos fornecedoros dêtantores de Ate sêíão
diw§ados no Diário Oficial dos MunicÍpios do Estâdo dê Pemâmbuco.

4 - IIo.S PREçOS: A quahuer t€mpo, conformê previsto Art. 17 do DôcrÊto no 7.8922013, o praço
rE istrado podeÉ ser Íêvisto om d€conêncb dê ovantual redução daquelos exrstênles rp írErcedo,
câbêndo ao MunicÍtÍo dô Chã Grende convocâr os Íomêc€dorês rogisúâdos pera negocier o novo
vah.

4,1 - Ceso o fornecedor reÍistrado se recuse a baixar os preços Íegisttados, o MunicÍpio de CM
Grande poderá câncelaÍ o registro ou convocar todos os fornecedoÍes registrados para ofêtecerêm
novas propostas. gerardo novo ,ulgamento e edjudicâÉo para esse fm.

4.2 - Os preços não s6rão reajustados durante o perÍodo de validadê da Atâ dê Rêgisro de Preços,
ressalvada a superveniência dê normas federais aplicáveis a êsÉcis.

4.3 - O diÍerencial de preço entre a proposts inicial do fomecedor detentor de Ata e a pesquisa de
rnercado efetuada pelo Municlpio de Chã GrandB à época da lic,taçáo, bem como eventuais descontos
por ela concedidos serâo sempre mantidos.

5 - OA VALIDADE DA ATA OE REGISTRO OE PREçOS: A prêsente Ala terá validade de í2 (dozal
mê!Ês, contados I paÍtir dã data de sua assinatura,

6 - DO CANCELATIENÍO DO REGISTRO: O Íomecedor Grá seu Íegistro cancelado guando:

6.1 - dgscumprir as condiçóes da Ata dê Registro de Preços.

6.2 - nào reürar a respectiva nota de empenho ou instÍuÍnento
Adminisúação, sem justifi cativa acêitável.

equivalente, no pÍazo estabelecido

a
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6.3 - não aceitar reduziÍ o seu preço registrado, na hipótese de este sê tomar superior àqr,reles
praücados no rnercado;

6-4 - tiver prêsênte razõês dê rntóressê público.

6-4.1 - O cancelamênto de rêgistro, nas hipótêses previstas, assêgurados o contíaditório e a
ampla deÍesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 - O Íoínecedoí poderá solicitar o cancelamento do seu regisúo de preço na ocorrância de
fato supêrveniênte que venha @mprorneteÍ a perfeita execução contr8tual, deconentes de caso
Íortuito ou de íorça rnaioí, dêúdamente comprovados.

7 - OA DMTLGAçÃO Oa lTA OE REGTSTRO Í)E PREÇOS: A publicãÉo resumida desra Ara de
Registro de Preços na imprensa oficiâ|, que é condição indisp€nsávêl para sua êficáciá, será
pÍwidenciada peb Órgâo Gerenciadoí até o quinto dia util do ín& segúinle ao de sua assiíatrÍa, para
ocorer no prezo do ünte dias daquela data.

I - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compmmisso de Fornecinpnto será
o FoÍo da Corí}aíca de Chã GÍande, com preruÍzo a qudquer outo, por Ínais priv egiado que seF.

E, por estarem assim iustos e Contratados, assinam o pr$efite instruírEnto em 03 (ffis) vias de igud
teor e forrna, para todos os fins pÍevistos em direito, na presença das duas testemunhes abaixo
idêntiícadas, que a [rdo assistiram e que também o subscÍêvem.
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Sergio Murllo Cordeiro de Melo
ST COROEIRO OE HELO EIRELI EPP

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
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