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REGTSTRO DE PREçOS

PROCESSO L|C|TATOR|O No 0í8/2022

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N.045/2022

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho de 2022, de um lado de um lado o MUNICíPIO DE
CHÃ GRANDE, pessoa jurídica de direito público intemo, com sede e Foro da Comarca de Chã Grande,
Estado de Pemambuco, localizada à Avenida São José, n'101, Centro, Chã Grande-PE, inscrita no
C.N.P.J./MF sob o no í 1.049.806/000í-90, neste ato representado pelo Secretário de Educação, Esportes,
Cultura, Turismo e Juventude, Sr. JoelGomes da Silva, brasileira, divorciado, Servídor Público, nomeado
por meio do Decreto No 036 de 01 de setembro de 2018, portador da Carteira de ldentidade no 5.322.402
SSP/PE, CPF nu O27.0A9.264-12,8M CONJUNTO com o Secretário de Govemo, Sr. Séryio Femandes
de Carvalho, brasileira, dívorciado, 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 64g.468.8&100, no uso de
suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente ÓReÃO GERENCIADOR DO REGISTRo
DE PREçOS, nealizado por meio do PREGÃo ELETRÔNICo No Oí2l2022; o FUNDo MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CHÃ GRANDE, pessoa jurídíca de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de
Cirã Grar-rde, Estariu dc Pelrrarir'our;u, iur:aiizarja à Âveniria VÍrrie de Dezurnbru, Í45 - Centru - Ci rã
Grande - PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o no 08.625.167/0001-lr, neste ato representado pelo seu Gestor
e Secretário de Saúde Sr. Jairo Amorim Paiva, Brasileiro, Casado, Comerciante, norneado por meio da
Portaria No 28512A17 datada em A1lOBl20í7, portador da Carteira de ldentidade M 1.826.8i2lSSp/pE,
CPF nO 353.43í.6M-34; o FUNDO MUNICIPAL DE ASSTSTÊI.TCN socIAL DE cHÂ GRANDE-PE,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Chã Grande, Estado de
Pernambucc, lccelizado à Rua José Trajanc !-opes, 54 - .a.ugusto Dar.ld - Chã Grende-PE, inss.lto nc
C.N.P.J./MF sob o no 13.671.776/000í{5, neste ato representado pela sua Gestora e Secretária de
Assistência Social Sra. Alexandra lllarÍa Gomes da Fonseca Neto, brasileira, casada, Funcionária
PÚblica, nomeada por meio da Portaria No 00U2017 datada em 02tj1t20í7, portradora da Carteira de
ldentidade nc 4.668.327 SDS/PE, CPF no 988.03't .664-91; a SECRETARTA DE EDUGAçÃO, ESPORTES,
GULTURÂ, TuRlsilo E JUVENTUDE DE CHÂ GRANDE, pessoa jurídica de direito púuilco interno, com
sede e Foro da Comarca de Chã Grande. Estado de Pemambuco. localizada à Avenida Vinte de
Dezembro, no í00, Dom Helder Câmara, Chã Grande - PE, inscrita no C.N.p.J./MF sob o no
30.005.980/000í {6, neste ato representado pelo seu Gestor e Secretário de Educação, Esportes, Cultura,
Turismo e Juventude Sr. Joel Gomes da Silva, Brasileira, divorciado, Servídor público, nomeado por meio
da Portaria No 005/2021 datada em 0410112021, portador da Carteira de ldentidãd e n,'5.322.402 bsp/pE,
CPF no 027.009.2$'12, no uso de suas atribuíções legais, neste ato denominados simplesmenteÔneÃos PARTICIPANTES DO REGTSTRO DÊ pREêôÉ, reatizado por meio do pREGÃo
ELETRONICO No Oí2I2022, e de outro lado, a llgresa adiudicatária nos itens abaixo, Homotogada em
27/lo6t2o22' doravante denominada FORHECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente -Ata 

que,
quando publicada, terá efeito de comPromisso de fomecirnento, nos termos do Decreto no l.gg2, de 2á
de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei no 8.666/93, observada as condições estabelecidas
no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

i - Do FORNECEDÜR.RÊGiSTRÀDO: n panir ciesra ciam, fica regisrracio nesre Municipio oe Chà Granoe- PE, observada a ordem de classificação, os preços do fomecedor registrado a seguir relacionado,objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

í.1 -Fomecedor-ltem

!L'ÁLHÀD'!A ATLÂNTI?O LT§A - EPP, ci.'lp..t i',i' 03.g92.344,,000í40, com sede à Rua l",!ai.ia daconceição viana, no 704 - Jardim Atlâniico - otinda/pE - Cep, sg.rso-rió, rànã, tsr) 9.9sss-s4s7,representada por seu Representante Legal, sr. Helder Fereira If!"g oe castro, brasileira, casado,empresário, residente e domiciliado em Jãboatão dos otinda/pÊ, RG No 2.B2o.iirêsplpe, cpF/MF No743.A24.69+M.

ITENS - EXCLUSMO E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (artlào 48. da Lel í2312006).
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Gamisa cie proteçáo LjV FPii 5ú, com proregáo UVA e uVB permanenre,
rnanga longa, cor azul, composição em g0% Poliéster e 10% Elastano,
m{Ír têarokJgie Dry oue Íafj.lilta a rlisoersão dê suôr. com imnressão da

da PreÍeitura.
Camisa de proteção UV FPU 50, com proteção Ae peÍmanente,
manga longa, oor Drânca, cornposlçâo em 9ú% Potte$er e t 0çlo Elastano,
corn tecnologia Dry que hcilita a dispersão de suor, com impressão da
logo marca da prefeitura e do sewiçp de ACE e ACS devidamente

6.4 - tiver presente razôes de interesse público

Unidade

Unidade

Malharia
Aüântico

)/
Fb,0789

4.240,OO

HEL§E3 FEgRglg.q kh.do ó. roím dqnc

FRANco DE ãm*
CASÍRO:743O2/6 c §m7.u{ffi

DÍdorZA2N9újL49Y4{r4 €ú

Valor Total registrado: R$ 47.240,00 (Quarenta e sete mil, duzentos e quarenta reais).

2'DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fomecedor registrado será Íormalizado peto
Município de Chã Grande ou lnteressados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições
contidas no Editâldo Pregão Eletrônico No 01212A?2.

2.1 - O compÍomisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, deconente desta Ata de
Regístro de Prcços e Editalde Pregão Eletrônico No A1A2022.

2.2 -O bmecedorregistrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atendertodos 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 administração da presente Ata.

3. i -Os preços registracios e a inriicação tios respectivos íornececiores cietentores cia Àta serão riivuigados
no Diário Oficialdos Municípios do Estado de Pemambuco.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto Art. 17 do Decreto no 7.892t2O13, o preço
registrado poderá ser revisto em deconência de eventual redução daqueles existentes no mercado,
cabendo ao Município de Chã Grande convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.'l - Caso o fomecedor 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 adjudícação para esse fim.

4.2 - Os preçls 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 fomecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado
efetuada pelo Município de Chã Grande à época da licitaçáo, 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 REGISTR0: O fomecedor terá seu registro cancelado guando:

6.'l - descumprír as condições da Ata de Registro de Preços.

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

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

ITEM DESCRTçÂO UNIDADE MARCA OTD
TOTAL Unitário Total

40 í06,00

Malharia
Atlântico 500 86,00 43.000,00
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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 fomecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registo de preço na oconência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, deconentes de caso fortuito
ou de força maior, devidamente comprovados.

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

I - DO FORO: O Foro para dirimir questóes relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o
Foro da Gomarca de Gravatâ/PE, com preluizo a qualquer outro, por mais privilegtado que seja.

E, por estarern 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
que a tudo assistiram e que também o subscrevem
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GPFrllF No 027.009. 2il-12

Ordenador de Despesa
Secrctário de Educação, Esportes, Cultura,

Turismo e Juventude

No

Ordenador de
Secretário de Governo
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GPF/I$F No 988.03í.664-9í No 353.431.684-34
Secntárla Huniclpal de Assistência Social Secretrário Municipal de Satirde

Ôrgao Participante órqão partiàipante
HELDÊR FERRIIRA 

^edn 
dod.tumdieÍr.rFí

FRANCO DE ]tEt.oErB§aR^FMr{co

.â<Eô?.?alia. T: 519:1L1Í1I
re&wsr1!,

u {r3w

Helder Ferr,eira Franco de Castno
i,ALHARIA ATLÂNTrcO LTDA- EPP

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME
CPF:
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