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pRecÃo sletRôHtco No oo9/2022
REGISTRO DE PREçOS

PROCESSO LICITATORIO No Oí3/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 043t2022

Aos í2 (doze) dias do mês de maio de 2022, de um lado de um lado o MUNIC|PIO DE CHÃ
GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Chã Grande, Estado
de Pernambuco, localizada à Avenida São José, n'101, Centro, Chã Grande-PE, inscrita no C.N.P"J./MF
sob o no íí.049.806/000í-90, neste ato representado pelo Secretário de Educação, Esportes, Cultura,
Turismo e Juventude, Sr. Joel Gomes da Silva, brasileira, divorciado, Servidor Público, nomeado por meio
do Decreto N" 036 de 01 de setembro de 2018, portador da Carterra de ldentidadeno 5.322.402 SSP/PE,
CPF no 027.009.264-12, Êlú CONJUNTO com o Secretário de Governo, Sr. Sérgio Fernandes de
Carvalho, brasileira, divorciado, comerciante, nomeado por meio do Decreto No 036 de 01 de setembro de
2018, portador da Carteira de ldentidade no 3.581.163 SSP/PE, CPF no 649.468.864-00, no uso de suas
atribuiçóes legais, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE
PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO N' OO9I2O22', o FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE DE CHÃ GRANDE, pessoa juridica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Chá
Grande, Estado de Pernambuco, localizada à Avenida Vinte de Dezembro, 145 - Centro - Chã Grande -
PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o no 08.625.í6710001-50, neste ato representado pelo seu Gestor e
Secretário de Saúde Sr. Jairo Amorim Paiva, Brasileiro, Casado, Comerciante, nomeado por meio da
Portaria N'28512017 datada em 01/08/20'17, portador da Carteira de ldentidade No_1.826.812/SSP/PE, CPF
n" 353.431.684-34; o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHA GRANDE-PE, pessoa
jurídica de direito público interno, com 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./MF sob o
no í3.671.776/000í-85, neste ato representado pela sua Gestora e Secretária de Assistência Social Sra.
Alexandra Maria Gomes da Fonseca Neto, brasileira, casada, Funcionária Pública, nomeada por meio da
Portaria No 003/2017 datada em 0210112017, portadora da Carteira de ldentidade no 4.668.327 SDS/PE,
CPF no 988.031.664-91; a SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E

JUVENTUDE DE CHÃ GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca
de Chã Grande, Estado de Pernambuco, localizado à Avenida Vinte de Dezembro, no 100, Dom Helder
Câmara, Chá Grande - PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o no 30.005.980/000í-86, neste ato representado
pelo seu Gestor e Secretário de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude Sr. Joel Gomes da
Silva, brasileira, divorciado, Servrdor público, nomeado por meio da Portaria No 005/2021 datada em
0410112021, portador da Carteira de ldentidade no 5.322.402 SSP/PE, CPF no 027.009.264-12, no uso de
suas atribuiçóes legais, neste ato denominado_s simplesmente ORGÃOS PARTICIPANTES DO REGISTRO
DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO No 009/2022, e de outro lado, a Empresa
adjudicatária nos itens abaixo, Homologada em 06/05/2022, doravante denominada PRESTADOR DE
SERVIçO, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de
compromisso de prêstação de serviço, nos termos do Decreto no 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que
regulamenta o art. 15 da Lei no 8.666/93, observada as condiçóes estabelecidas no ato convocatorio e
consoante as Cláusulas que se seguem:

I - DO PRESTADOR SERVIçO REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado neste Município de Chã
Grande - PE, observada a ordem de classificação, os preços do prestador serviço registrado a seguir
relacionado, objetivando o compromisso de prestação de serviço, nas condições estabelecidas no ato
convocatório.

1.í -Fornecedor-ltem

DANIELA DA SILVA PADUA EIRELI ME, CNPJ N" 31.500.304/0001-41, com sede Avenida Dantas
Barreto, N" 2089, 1o andar, Sala D - Centro - Moreno/PE - CEP. 54.800-000, Fone: (81) 3224.2424,
representada por seu Representante Legal, Sr. Ulisses da Srlva Pádua, brasileira. divorciado, empresário,
residente e domiciliado em Jaboatão dos Guararapes/PE, CNH No 01576004460 DETRAN/PE, CPF/MF No

044.891.474-30.

ITEM - EXCLUSIVO PARA
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07
Grupo Gerador com potência mínima de 180 KVA, Írequência 60 Hz, tensão
22Ol 127V. (abastecido) UND '10 2.311,00 23.1 10,00

09

lluminação Tipo ll - lluminaÉo: 01 Mesa de iluminação OMX 48 canais de fader; 05 Racks
Dimmerbox com 't2 canais de 4Kw com filtros; 12 refletores com lâmpadas paÍ Íoc! 01i 12
refletores com lâmpadas par foco 02; 24 refletores com lâmpadas par foco 05; 08 refletores
set light com lâmpadas de 100oil; 20 reíetores PC 1000w; 16 refletores elipsoidais 750w
(com face, íris, porta{el e porta-globo) 01 canhão seguidor HMI; 02 mini brutes de 06
lâmpadas; 08 fresneis de 1000w: 0'l máquina de fumaça com glicerina e ventilador; Fiação,
series, extensões e câbos para a ligaçáo do sistema: Distribuidor de energia com
atenamento e cabo de AC com mais de 50 metros; 04 aras para iluminação lateral de cerca
de 2m; 04 torres de 4m, no mínimo, 04 barras de alumínio seriadas; 01 gride O30 em U
medindo 4m x 10m; 01 gride quadrado com uma tÍave no meio medindo 3m (altura) x 10m
(larqura) x 4m (orofundidade)

Diária 10 4.649,00 46.490,00

10

lluminação Tipo lll - lluminaÉo: 01 Mesa de iluminaÉo DMX 48 canais de fader; 05 Racks
Oimmerbox c,om 12 canais de 4Kw com filúos; 12 refletores com lâmpadas par foco 0'l; 12
refletores com lâmpadas par foco 02; 24 refletores com lâmpadas par foco 05; 08 rêfletores
set light com lâmpadas de 1000w: 20 refletores PC í000w; 16 ref,etores elipsoidais 750w
(com faca, íris, porta{el e porta-globo) 01 canhão seguidor HMI; 02 mini brutes de 06
lâmpadas; 08 fresneis de '1000w; 01 máquina de fumaça com glicerina e ventiladort Fieção,
series, exlensôes e cebos para a ligaÉo do sistema; Distribuidor de energia com
atenamento e cebo de AC com mais de 50 metros; 04 aras para iluminaÉo lateral de cerca
de 2m; 04 torres de 4m, no mínimo; 04 berras de alumínio seriadas; 01 gride Q30 em U
medindo 4m x 'l0m; 01 gride quadEdo com uma trave no meio medindo 3m (altura) x l0m
(larqura) x 4m (profundidade)

Diária 10 3.849,00 38.490,00

13

Som de pequeno porte para atender um público ate 1.000 pessoas. Som Tipo ltl - PA. 01
multicabo 32 vias com mais 08 vias para canais auxiliares, com spliter de 50 metros ou mais;
01 processador de sistema estéreo com 2 entradas e I saídas; 40 equalizadores 3l bandas
para o sistema e para inserts; 08 câixas de sub woofer com 2 falantes de '8", 1600x RMS; 08
caixas acústicâs de 3 vias (falante de 15" ou 12". 01 falente de 10" e 01 driver de alta
frequência de 2') ou equivalente que produza no minimo 110 dba a 20 metros do palco;
Amplificador compatível com o sistema; Cabeamento de AC com 50 metros no mínimo; 01
intercomunicar entre as mesas de PA e de Monitor; Fios e cabos para e ligaÉo do sistema.
MONITOR: 01 console digital 32 canais, 16 auxilieres, 04 bandas de equalizaÉo
paramétricas, 01 processador de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 14 canais
de equalizadores 31 bandas com resoluÉo mínima de 48 KHz; 01 processador de sistema
eséreo com 2 entradas e I saidas para o side fill; 02 side fills com 01 subs e 0l caixas 3
vias similares as especificaÉês para o PA:12 caixes de monitor (02 falante de 12" ou '15'+
driver de 2") ou similar; 02 caixas 3 vias (02 falantes de 15" 02 falantes de 6" e 01 driver 2")
para bateria; Amplificação compatível com o sistema; 60 cabos de microfones, 30 pedestais,
08 ganas; 35 microfones dinâmicos, 06 micÍofones condensadores, 02 microfones sem Ílo
UHFi 10 Direct Box aüvas e passivas; Fios e cabos para ligaçáo do sistema, distribuição de
energia com aterremento

Diária 10 3.589,00 35.890,00

't7

Oiárias de estandes TS de 3 X 3. Stand Tipo ll: Stend do üpo octanorm fechado e climatizado
por aperelho condicionador de ar, paredes em paineis tipo TS com 2,20m de altura, peíis de
aluminio oclavados, teto pergolado, 01 (um) spot de 100 Watts a cada 3,00m2, 01 (um) ponto
de energia, piso em carpete, porte de acesso, etenamento conforme normas técnicas da
ABNT,

M'lDiá(ia 50 35ô,00 1 7.800,00

ITEM -
lTEi,l DESCRçÃO u|,1D. QUANT.

í9

Painel de Led 3M X 4M:Paanel de Led compostos po|15 módulos de 896mm x 672mm,
ficando uma medida final de 5,37m x 3,36m, com resolução de 7mm virtual outdoor (uso
extemo) com interface/scaler, possibilitando a reproduçáo de qualquer tipo de imagem com
sinal RGB ou vídeo composto, 02 Notebooks com coníguraÉo mínima, processador 2.2GHz
Core 2 Ouo, 4GB RAM, HD de no mínimo 250G8, reprodutor de blue ray e gravador de DVO,
com sistema operacional Wndorvs XP ou mais recente instalado, com mouse, Fonte de
alimentação eutomátlca l l0/220V, estruturas de Box Truss para montagem dos telóes/leds à
frente do palco, em local a ser apontado pêla equipe de direÉo de palco, 03 Câmeras HDV
com 03 ccd's para trensmissão simultânea, 01 DVD Player, que reproduza BLUE RAY, DVD,
CD de áudio e MP3, abertura a regióes 1 e 4, com @ntrole remoto total, 0'l Mesa de corte,
03 Monitores 10', Cabeamento necessário

UNO '15 5.683,00 85.245,00

OUANT^DESCRTÇÃO ut{D,

23

Painel de Led 3M X 4M:Painel dê Led compostos po|15 módulos de 896mm x ô72mm,
ficando uma medida Íinal de 5,37m x 3,36m, com resoluÇáo de 7mm virtual outdoor (uso
extemo) com interface/scâler, possibilitando a reprodução de qualquer tipo de imagem com
sinal RGB ou vídeo composto, 02 Notebooks com configuração minima, processador 2.2GHz
Core 2 Duo, 4GB RAM, HD de no mínimo 250G8, reprodutor de blue ray e gravador de DVD,
com sistema operacional \Mndows XP ou mais recente instalado, com mouse, Fonte de
alimentação automática 1'101220V, estruturas de Box Truss paÍa montagem dos telões/leds à
frente do palco, em local a ser apontedo pela equipe de direÉo dê palco, 03 Câmeras HDV
com 03 ccd's para transmissão simultânea, 01 DVD Player, que reproduza BLUE RAY, DVD,
CD de áudio e MP3, abertura a rêgiões 'Í e 4, com controle remoto total, 01 Mesa de corte,
03 Monitores '10". Cabeamento necessário

UNO 05 5.683,00 28.415.00

25

Som de gÍande porte para atender a um público até 20.000 pessoas Som Tipo I - PAi 01
console digital 48 canais, '16 auxiliares, 04 bandas de equalizaÉo paramétricas 04
procêssadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por €nal, mm resoluÉo minima de
48 kHz. 0í multicabo 48 viâs para atender aos canais da mesa e mais 08 vias para canais
para auxiliares com splitter, de 60mts ou mais. 01 processadoÍ dê sistema digital, estéreo,
com duas entradas e 08 saídasrqffrÍnulticâbos exclusivo que atenda toda a necessidade do
equipamento. 02 equalizadoÍr{31ÍÂndas-2+ caixas "de sub woofer com 02 falantes de '18",

Diária 03 6.999.00 20.997,00
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1600 watts RMS. 16 caixas acúsücas tipo linê AÍÍay industrializadas com sistema Fly de 02
ou 3 vias, ou equivalente, que reproduza no mínimo 110 dba a 25mts do palco. AmplificaÉo
compativel com o sistema Cabeçáo de AC com 50mts. no mínimo 0l aparelho de CO, que
reproduza MP3 e um eparelho de MD. 01 lntercomunicador entre as mesas de PA e dê
monitor. Fios e cabos para a ligação de sistema. Monito,: 01 console digitel 48 canais com
pré ampliÍicadores com recall para todos os canais, 16 auxiliares, 08 matrix, 04 bandas de
equalizaÉo paramétÍices, 02 processâdores de efeitos, 02 processadores dinâmico por
canal 12 canais de equalizaçâo, 31 bandas operacionais com resoluÉo minima de 48 kHz.
01 processador de sistema digital, estéreo com 02 entradas e 08 saidas para o side flll. 02
side fills com 02 sub woofer com 02 falantes de 18", e 02 caixas de 03 vias (graves médios e
graves e médies altas). 12 caixas de monitor (02 falantes de 12" ou 15" + drive de 2") ou
similar 02

Valor Tota! registrado: R$ 296.437,00 (Duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e trinta e sete
reais).

2 - DA EXPECTATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: O ajuste com o prestador serviço registrado será
formalizado pelo Município de Chã Grande ou lnteressados mediante assinatura de Contrato, observadas
as disposiçóes contidas no Editaldo Pregão Eletrônico No 009/2022

2.1 - O compromisso de prestação de serviço só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta
Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico No 009/2022.

2.2 - O prestador serviço registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os
pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Município de Chã Grande adotará a prática de
todos os atos necessários ao controle e administraçáo da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos prestadores de serviços detentores da Ata serão
divulgados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto Att. 17 do Decreto no 7.89212013, o preço
registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado,
cabendo ao Município de Chã Grande convocar os prestadores de serviços registrados para negociar o
novo valor.

4.1 - Caso o prestador registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Município de Chã Grande
poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas
propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços,
ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado
efetuada pelo Município de Chã Grande à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela
concedidos serão sempre mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze)
meses, contados a partir da data de sua assinatura.

6 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados
no mercado;

6.4 - tiver presente razões de interesse público

4,.
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6.4.1 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 - O prestador de serviço poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso
fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro
de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo
Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data.

8 - DO FORO: O Foro para dirimir questóes relativas ao presente compromisso de prestação de serviço
será o Foro da Comarca de Gravatá/PE, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e
forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo
a tudo assistiram e que também o subscrevem.

, que

:ã§Lq$^" 4-"#h
CPF/MF No 627 .009.264-1 2

Ordenador de Despesa
Secretário de Educação, Esportes, Cultura,

Turismo e Juventude
^t

4"{#,,*#[,#J-r["6ilà5rúr*h
CPF/MF No 988.03í.664-9í

Secretária Municipal de Assistência
Orgão Participante

de
No

Ordenador de
de

Despesa J
Governo ,/ \

Amorim
No 353.431.68434

Secretário Mun icipal de Saúde

{,,#
DANIELA DA SILVA PADUA EIRELI ME

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NoME: jrü,^n*r, ,tr. §>, CÇ*ti*,
cPF: drcr- uUq-. 8a)-{ - G 2

NoME: gwury2 uaruí/O 'tlÜ'nl^cPF: Q6 3.158 n b? -51
@
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