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REGISTRO DE PREçOS
PRocESso ucmrómo No 0í8/2022

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS No 04ú,12022

Acs 29 ('"'l;-ite e ;:c;e) d;as J; mês Jc;unho i; 2022, ie um laJc Jc ;;;: iado o :',9UNI3!P:O SS CXÃ 3P.Âl.iDE,
pessoa jurídica de direito público intemo, com sede e Foro da Comarca de Chã Grande, Estado de Pemambuco,
localizada à Avenida Sáo José, n" 101, Centro, CM Grande-PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o no 1í.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 No 036 de 01 de setembro de 2018, portador da
Carteira de ldentidade n" 5.322.402 SSP/PE, CPF no O27 .OO9.2U-12, Ett CONJUNTO com o Secretário de Govemo,
Sr. Sérgio Femandes de Caryalho, brasileira, divorciado, comerciante, nomeado por meio do Decreto No 036 de 01
uÉ §Etgrllglv qs év !9! PUIlduul uq vdltElld us luçlllluouE ll J.uo L rvu ggTrrLt VÊt ji uis.!úO.uu?-w, ttu usv úÉ Sua§
atribuições legais, nete ato denominado simplesmente ÓReÃo GERENCIADoR DO REGISTRO DE pREços,
TEAIIZAdO POTMEIO dO PREGÃO ELETRÔNEAN" 01212022; O FUNDO UUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ ENAUOE,
pessoa jurÍdica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Chã Grande, Estado de Pemambuco,
localizada à Avenida Vinte de Dezembro, 145 - Centro - Chã Grande - PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o no
08.625.í671000í60, neste ato representado pelo seu Gestor e Secretário de Saúde Sr. Jairo Amorim Paiva, Brasileiro,
Casado, Cornerciante, nomeado por meio da Portaria No 28512017 datada em 01/08/2017, portador da Carteira de
iiicr riitiutie i.i: i .ô2ô.ô iZ'SSF/FE, üÊF r i: J55.45 i .ô.ri-34, u FUi{üü iiUir'iüiFÀL üÉ ÂssisTÊfiCiÀ SüüiÂL üÊ üiiÃ
GRANDE-PE, pessoa jurídica de direito público intemo, com sede e Foro da Comarca de Chã Grande, Estado de
Pemambuco, localizado à Rua José Trajano Lopes, 54 - Augusto David - Chã Grande-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob
o no í3.67í.776/0001{5, neste ato representado pela sua Gestora e Secretária de Assistência Social Sra. Alexandra
Maria Gqnes da Fonscca Neto, brasileira, casada, Funcionária Pública, nomeada por meio da Portaria No 003/2017
datada em AZO1|2O17, portadora da Carteira de ldentidade no 4.668.327 SDS/PE, CPF no 988.031.664-91; a
SEGRETARI,A oE EDUcAçÂo, espoRrEs, CULTURA TURtsMo E JUVENTUDE DE cHÃ GRANDE, pessoa
Jurlolca oe olrelto puollco lnterno, com seoe e roro oa uomarca oe una granoe, ESIaoo oe rernamÍruco, t(rcalrzaoo a
Avenida Vinte de Dezembro, no 100, Dom Helder Câmara, Chã Grande - PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o no
30.005.!n0/000í{6, neste ato representado pelo seu Gestor e Secretário de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e
Juventude Sr. Joel Gomes da Silva, Brasileira, divorciado, Servidor público, nomeado pormeio da Portaria No O0S/2021
datada emMlO1l2O21, portador da Carteira de ldentidade no 5.322.402 SSP/PE, CPF no 027.O}9.2il-j2, no uso de
suas atribuiçôes legais, neste ato denominados simplesmente ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO REGISiTRO DE
PREços, rcafizdo por meio do PREGÃO ELETRôNrcONo O12t2022, e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos
Itens abatxo, ltomobgada em 2110612022, doravantê denominada FoRÍ{EcEDoR, tem entre sl, Justo e avençado a
presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso ds fornecimanto, 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 condigões estabelecidas no ato
convocatório e consoante as Cláusulas gue se seguem:

í - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado neste Município de Chã Grande - pE,
observada a ordem de classificação, os preços do fomecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o
compromÍsso de fomecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

í.í -Fornecodor-ltem

Rc sERvlçoS & GoilsERvAçÃo EIRELI ME, CNPJ No 32.337.973/000í-07, com sede à Rua Banas, no 34 - Barra
de Jangada - Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP: 54.49G.064, Fone: (81) 4'107-1210, representada por sua
Representante Legal, SÉ. Renata Maria Alvarez de Castro, brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliado em
Jaboatão dos Guararapes/PE, RG No 7.203.436 SDS/PE, cpF/MF No 060.04i.044-77.

-EXCLUSTVO

lltlNlClPÀL' Camisa rr{o na lnr azrrl cnrn imrrrpssãn r{a
da Prefeitu
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ITE[I DESCRTçÃO UNIDADE MARCA QTD
TOTAL Unitário Total

01 em malha, simples, na cor AzuÍ, comGUARDA
Unidade RC 40 43,95 í.758,00

a2 e Unidade RC 40 279,99 1't.199,60
04 Blusa em malha, na cor azul, comDA

da Unidade RC 74 32,33 2.392,42

06 CEtrlTÉRlO IUNICIPAL: Cámisa pofl (fardamento padrão) na cor
azul, com impressáo da logomarca da PreÍeifura. Unidade RC 24 65,30 1.*7,20

07 Camisa Polo padráo, na cor azul, com impressão da
Unidade RC 104 M,63 6.7íi}(
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08 Unidade RC 1U 88,00

09
PROCOITI: Camisa Polo padrão, na cor azul, com logomarca da
Prefeitura e o nome "PROCOM", bordados.

Unidade RC 12 68,67 824,U

't0 TRIBUTO§: Camisa manga longa de tecido, na cor azul, com impressão
da loqomarca da preÍeitura, bem como identiÍicacão do departamento.

Unidade RC 20 78,00 1.560,00

1'l Calca ieans ou esoorte fino. na cor Dreta. Unidade RC 20 88.67 1.773,44
I Camisa manga cuÍta. Msica. na cor azul. com logomarca bordada. e
I idenüficaçáo do departamento.

I

I

!.! .!Í!

11
Bluea em malha, modelo polo, na cor azul, com pestana e botáo, com
imoressão da kroomarca da prefeitura Unidade RC 300 57,63 17.289,00

15 Blusa em malha, modelo polo, na cor branca, com pestana e botão, com
imprcsáo da logomarca da orefeitura.

Unidade RC 300 57,63 17.289,00

í6 Conjunto de calça e câmisa, modelo tradicional, na ar azul, para
recepcionistas, ad min isfrativos, vi giÍantes, tecido 1 00% alqodão Unidade RC 250 108,00 27.000,00

I l(!. râ r.ní.F,ê ocrr:l* iwírrÉ,,! nnÍha sl nariÁda- ^^É \,;^Fê €iÉ

I sem manga, short saia para meninas e bermuda para meninos, com logo
I bordada nas blusas e bermudas do fardamento.

17 Unidade RC 600 65,00

18
Avental para uso em cozinhas indusúiais, feito de tecido especial que
retarda chamas; possuindo dupla costura com linha de meta aramida;
com acabarnento especial impermeabilizante.

Unidade RC 120 57,33 6.879,60

20
Blusa êm malha, modelo polo, na cor azul, com pestana e botáo, com
impressão da bgornarca da prefuitura Unidade RC 200 58,67 11.734,00

Etiusa em meiha, modêlo polo, na cor branca, com goia, punno e Doláo,
com impÍEssão da logoÍnarca da prgfêitura, brasão bordado da prefeitura
em bolso, frente, do lado esquardo e nas costa bordado com a
i.denüficaçio dos programas de saúde.

21 Unidade RC 200

22
Blusa em rnalha, modelo polo, na @r brancâ, com pestane e botiio, com
impressáo da losomarca da prefeitura Unidade RC 200 s8,67 11.7y,N

I Blusa em malha, simpbs, na cor branca, com impressão da logomarca
Ida orefeitura Oara csÍnpanhas ê evêntos especiÍiccrs a @ender da
I necessidade das áreas administrativas

23 Unidade RC

26
Coletc para Vigilância Sanitária, em b,rim branco, decot€ 6m V, frente
com 2 bdsos e cosfas reto, aberto na tente com fecho em zÍper, logo
!ç4dado na fuente e costras conforme especificação exigidas pela VISA.

Unídade RC 500 ri33 38.665,00

Conjunto de calça e camisa de manga comprida, modelo tradicional,
calça na cor azul royal e camisa na cor branca com detalhes em viés azul
nos punho e gola, recepcionistas e eqúpe adminíshativa, lecido 100%

27 Unidade RC 200 í45,00

Conjunto de calça e ctrmisa, em brim (100% algodão) na cor azul royal,
composto por camisa gola italiana e calça todo confeccionado em Brim,
oferecendo excelerite durabilidade, resistàtcia à rasgos e abrasÕes êÍn
geral. A calça feita com elástico total, quatros bolsos, sendo dois na frente
e dois na parte do haz da calça, ctapados e cordão para ajustar melhor
ao coípo. Faixas reíexivas na alfura do aMômen, braços e pemas. Logo
da prefeifura e identificação do serviço a ser realizado nas costas da
cÍtmtsa.

Unidade RC 300 48.891,00162,97

I

Conjurfio de calça ê camisa, em brim (100% algodao) na cor branca,
composto por camisa gola italiana e calça todo conÍeccionado em Brim,
oferwendo excclente durabilidade, resistência à rasgos e abrasões em
geral. A calça feita corn elástico total, quatnos bolsos, sendo dois na frente
e dds na paÍtê de traz da calça, chapados e coídáo para ajustiar melhor
ao corpo. Logo da prefeitura e identificaçáo do serviço a ser realizado

costas da camisa.

Unidade RC 200 125,67 25.134,0029

30

Conjunlo de calça e camisa: camisa em malha 100% algodão na cor
branca, composto por camisa gola italiana e calça em brim, oÍerecendo
exceleÍte durabilidade, resistência à rasgos e abrasões em geral. A calça
na cor azul royal feita com elásüco total, quatros bolsos, sendo dois na
frerúe e dois na parte de traz da calça, chapados e cordão para ajustar
melhoí ao corpo. Logo da prefeitura e identiÍicação do serviço a ser
realizado nas costas da camisa.

Unidade RC 200 125,67 25jy,A0

32
Jaleco em tecido tipo Oxford acinturado, cor branca, com grola
com 02 bobos ftontais inferiores, manga longa, logomarca bordada na
frente do lado esqueÍdo superior.

Unidade RC 50 102,67 5.133,50
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200

Unidade RC 50

fls"4784

9.152,00

qqc 
^^

33.000,00

58,67 11.7y,0O

30.67 6.134.00

29.000,00

1't2,33 5.616,503í

lalam m le4.,a^ tim
._fj+_ _.fr lw lremo m r{ahfhl* m

viés azul na gola blazer, nos punhos e nas abas dos 02 bolsos frontais
ínferíores, manga longa, Íogomarca bordada na frente do lado esquerdo

Macacão SAMU: tecido riostoo: cor azul marinhq na frente lateral
esquerda superior bordado bgotipo do SAMU í92 no tamanho 9 cm x'12
cm; na manga esquerda bordado bandeira do Brasil no tamanho 9 cm x
12an; na manga direita bordado bandeira de Santa Catarina no tamanho
9 crn x 12 cm; nas costas bordado do SAMU í92 no tamanho 14 cm x 1B

33 Unidade RC 10 454,00 4.540,00
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Unidade RC 10

Avental para uso em cozinhas indusúiais, feito de tecido especial que
retarda chamas; possuindo dupla costura com linha de meta aramida; Unidade RC 200
com acabamento

Unidade

Unidade RC 1.2fi 72,33

RC 125 í74,00

Fls- 0785

193,00 1.930,00

46,67 9.334,00

17^165,00

90.412,50

21.750,00

36

38

51

52

BorÉ corn proteção UV em algodáo e poliester, proteção nuca, lateral e
rosto, peso aproximado de 1209r, proteções presa por botões podendo
ser ngtirado a qualquer momento e ser utilizado somente como boné, na

coln da

ITENS -

ITENS -

em lona 2 bolsos na parte da frente, alças com
ergonômico curyacjas em "s". Especútcaçâo compiemennr medicia:
cústãs 40 (aftura) x 30 (comprimento) x 2'l crn (largura). Cor costas: prêta;
Írente: escala cmyk (c:0 m:20 y:100 k0) escala pantone (pantone 74O8
c), em plástico tipo lona (lona PVC),2 bolsos na parte da frente - no bolso
extemo superior deve haver logotipo da prefeitura municipal de sobral
bordada e no bolso extemo inferior deve haver detalhe em cadarço de
4mm de largura. Alças com desenho ergonômico curvadas em "s", de
42qn de coÍnpÍim€nto (medido em linha reta) e 7,5 cm de largura" parte
das coslas e alças acolchoadas com isomanta 8,0 mm de espessura.
Nlon 600 com PVC emborrachado. Tecido '100o/o plano. Mulüfilamentos
sintético contínuo pdiester/ ligamentos em tela revestido em policloreto
de vinila (PVC) com títulos aproximados de 333 dtex e 667 dtex,
gramatura de 333 g/m2, largura de 1.50 mts. Etigueta de venda proíbida
medindo 4 cm port,5 crn. Bolsos laterais (1 em cada lado) na cor preta
em têla preta com elástico. (3o ao S ano e EJA), und 2.450 conÍorme

a deste t?rq!.o
BOLSA CONFECCIONADA EM LONA 1O - íOO%
Bo{sa de costas, confeccionada em lona 10, 100% a§odão, constituída
de 3 coínpartimentos irdependentes com zíper de acesso na cor lona
Funasa extra grosso. Medida dos compartimentos: (Largura= L / Altura =
A)
01 Conpartimento pequeno: 27 cmL x 14 cm A;
01 Cornpartimento médio: 29 cm L x 38 cm A;
C'? Corripaúi*-:ento gianrje: 34 cni L x.l3 cm A; sendo este ccnipaitir;ei.:io
que fca em contato com as costas do usuário devendo ser acolchoado;
Devendo contêr einda 02 bolsos latereis com êlásüco na borda superior,
mediando 9x13cm.
Alças em Íita Nylon reforçada no 40 - ajustável e acolchoada com Bcm
de largura com costura reforçada - Fecfio de Engate rápido de plástico
no 40;
Alça de nÉo em fita Nylon no 40 com 27cm fixado na parte
de do

Chã Grande
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35

Temo com corte masculino, composição í00% Poliéster, material
príncipal Oxford, esülo do temo Slim fit, cnr azul marinho, com bordado
do lado esquerdo frontal superior, identiÍicando a banda musical e o
brasâo do municÍpio.

Unidade RC 10 194,67 1.946,70

37
Macacão impermeável confeccionado em polipropileno manga longa
com elástico nas extremidades, com capuz e fechamento por velcro, com
logomarca da prefeitura.

Unidade RC 200 106,67 21.3U,OO

41
Luva de látex natural cdrugado, dorso ventilado e punho em elásüco, a
serem utilizadas na @nstruçâo civil, coleta de resÍduos urbanos,
esistência qu!]]iqr e antidenapante.

Unidade RC 50 48,00 2.400,00

43

Óculos de proteçáo incolor, Iente única com proteção lateral em uma só
peça de duropolicarbonato com tratamento anti-risco, armação com
encaixe para a lente, hastes reguláveis, orifícios para cordão, que filtra
99,9/o uftravioleta.

Unidade RC 200 il,67 10.934,00

4
Protetor Íacial com cúpulas fabricadas em material plástico de alta
resistência, em pdicarbonato, no tamanho de 200mm (8"). Apresenta
cameira sem catraca.

Unidade RC 200 32,67 6.534,00

ITEM DESCRTçÂO UNIDADE MARCA OTD
TOTAL Unitário Total

/+5
Blusa ern malha, simpbsr na cor branca, com impressão da logomarca
da prefeitura, para campanhas e eventos específicos a depender da
necessidade das áreas administrativas

Unidade RC 3.750 29,96 1 í 2.350,00

ITEiI DESCRTçÂO UNIDADE MARCA QTO
TOTAL Unitiirio Total

49
Blusa em malha, simples, na coÍ branca, com impÍessáo da logomarca
da prefeitura, pâttl eampanhes e eventos espêcíficos a depender da
necessídade das áreas administrativas

Unidade RC 1.250 29,96 37.450,00

50 Blusa de fardamento esolar, 1007o algodão, tecido anü pilling, blusa com
logo rnarca bordada, e nas cores azul e branca. Unidade RC 2.500 30,20 75.500,00

AV. Sôo José, no l0l, Centro. Chõ Gronde-PE, CEP 55.63ó-000 t TeleÍone: 81 3537-l l40 I CNP"I: 1i.04?.8Cúr'O10t -90
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Âlçp err fi'ia }lilcn ;t" .tC conr 9Ccrrr con,-prinreÍitú cüi,-l Íeclio tle Eirgate
rápido de plástico no 40 para ajuste abdominal.
Arte apllcadas:
Logomarca da Prefeitura Municipal de Chá Grande, impresso com
denomina@o da Coordenação de Atenção Primária - Definiçáo de
"Agentes Comunitários de Saúde" escrito no bolso pequeno frontal.

em

Chã Grande
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Valor Tctal regiskâdc: RS 778.32G,7S {Setece*toe c aÊtGr..ta e cita mi!, oitoc+r*cs e cinte e seis reais e selenta e
oito centavos).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fomecedor registrado será formalizado pelo Município de
Chá Grande ou lnteressados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão
Eletónico No 01212022.

? f - í--f ffiôrmic<^ r{o atrlrena q'ó Cetará Carrr.tsi.rar{a mcr{iqntc Cmtlqtc clmnlo áeta Âta do Qa«ictra áo

Preços e Edital de Prcgão EletÍônico No O12Í2On,

2.2 - O fomecedor regishado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos m pedidos eíetuados
durante a valkJade desta Ata de Regístro de Preços.

3 - DO COHTROLE DOS PREçOS REGISTRADOS: O Município de Chã Grande adotará a prática de todos os atos
n3ce:sé.isÊ ao c.ê!-ttÍê.b e edrrr-çtraçãr d: p'ese,:te ât:.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fomecedores detentores da Ata seráo divulgados no Diário
Oficial dos Municípios do Estado de Pemambuco.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme preüsto Atl. 17 do Decreto no 7.89212013, o preço registrado podeÉ
ser rwisto em decorrência de eventual redução daqueles exístentes no mercado, cabendo ao Munbíflo de Chã Grande
a?!1Y1C3f 9Ê fCnigeede.oo rqietrar{rc mra wodaf .| nsf.a r,.3hf.

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

4.2 - Os pteços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a
qt tnanrqiância r{o nrrex for{amic anliaárroic a *náaia

rÊ.,,ri: rr; ; r-f--.;-t

4.3 - O difererrcial de preç-o entre a proposta inicial do fomecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada
pelo Município de Chã Gnande à epoca da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre
mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS: A presente Ata teÉ validade de í2 (doze) meses, contadc

" 
p-"rFr da data de sr=r: asskrds:a.

6 - DO CANGELAIIENTO DO REGISTRO: O fomecedor terá seu registro cancÊlado quando:

6.1 - descumprir as condiçõe da Ata de Regístro de Preços.

6.2 - náo retirar a Íespectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração,
<am ir rctiGaa*irra aoaitárral

6.3 - náo accitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tomar superior àquelm praticados no mercado;

6.4 - üver presente razões de interesse púbÍico.

6.4.1 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, seÉ
ínm+li:a<ln w deaaalra <{a ar*cir{ar{a amrctonto r{c Áraãa mronaiaám.- f; -.r-,Ê- - - d-'.:.-

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

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

RENATA MARIA

AV. Sôo José, no l0l, Centro, Cho Gronde-PE, CEP 55.ó36-000
E-moil ouvidorio@chogronde.pe.gov.bÍ 
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Comarca de GravatíPE, 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 foÍrna, paÍa
todos os fins previstos
também s subscrevem

TtrSTEf!L!NHAS:

NOME:
CPF:

*--ftrt"ÇmEtú s,Í,-
cPFriIF N. 02fl009.264-í2

ffienador de Despesa Ordenador de
Secretário de Govemo

No .684-34

em direito, na presença das duas testemunhas identificadas, que a tudo e que

.Z

Secretárlo de Educação, Esportes, Cultura, Turismo
e Juventude

Mgmffid,F.IaIk
cPFritF N. 988.031.664€í

Secretária llunicipal de Assistência Social
Órgão Participante

Secretário Municipal de Saúde
Órgão Participante

RENATA MARIA ALVAREZ Âdre&tu.d6o'*ilÁrÁ
DE cAÍRo:06o04r oarzz 5#,i##3iillffi"*"
Renata Maria Alvarez de Castro

RC SERVrçOS & CONSERVAçÃO eneUl Ue
CONTRATADA
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