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REG|STRO DE PREçOS

PROCESSiO UCITATÓRIO No 018t2022

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS No 047t2O22
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GRANDE, pessoa jurídica de direito público intemo, com sede e Foro da Comarca de Chã Grande, Estado de
Pemambuco, localizada à Avenida São Jose, n" 101, Centro, Chã Grande-pE, inscrita no C.N.p.J./MF sob s noíí'0/í9.E06r000í-90, neste ato representado pelo Secretário de Educação, Esportes, Cultura, Turísmo e
Juventude, Sr. Joel Gqnes da Silva, brasileira, divorciado, Servidor públicó, nomeado $r meio do Decreto No
036 de 0í de seterrbro de 20í8, portador da Carteira de ldentidade no 5.522.402 SSp/pE,'cpF no A27.o}g.2u-12,
EM CoruUI{TO com o Secretário de Govemo, Sr. Sérgio Fernandes de Carvalho, brasileira, divorciado,
üÚíi-rÊ.Ç;Éii'iie, nÜí=neaiiü par rneio cio Üeüeto i"i'ü3ô eie üi deieteiriirro rie 2üiô, portador ria Caiieira rje icjeriiijaüe
no 3.581.163 S§PIPF, CPF no 649.468.864-00, no uso de suas atribuições legaÍs, neste ato denominado
simplesmente ÓneÃo GERENCIADoR Do REGrsrRo DE pREÇos, ieaizaão 

-por- 
meio do pREGÃo

ELETRÔNICo No 0í22022; o FUNDo MuNIGIPAL DE SAÚõE DE-cHÃ GRANDE, à"."o" jurídica de direitopúblico intemo, com sede e Foro da Comarca de Chã Grande, Estado de Pemambuco, localizaOa à Avenida Vinte
de Dezembro, 145 - Centro - Chã Grande - PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o no 0g.b25.162r000í-s0, neste ato
representado pelo seu Gestor e Secretáío de Saúde Sr. Jairo Amorim Paiva, Brasileiro, Casado, Comerciante,
riortteádo prr tneio tla r-ortaria i.i+ 2ô512ÜÍ7 slaiada ern üÍiüor'2üi7, ponacior cia Caneira cje icieritidacje i.i3
1.826.8í2lSSp/pE, CpF no 353.43.t.684-34; o FUNDO MUNtCtpAL'oe esstsrÊNctA soclAL DE CHÃ
GRANDE-PE, pe§soa jurídica de direito publico intemo, corn sede e Foro da Comarca de Chã Grande, Estado de
Pemambuco, localizado_à Rtra José Trajano Lopes, 54 - Augusto David - Chã Grande-pf, inscrito no C.N.p.J./MF
sob o n§ í3.671-776rÍXr0í{5, neste ato representado pela sua Gestora e Secretária de Assistência Social Sra.Alexandra llaria Gomes da Fonseca Neto, brasileira, casada, Funcionária pública, nomeada por meio daPortaria N" 00312017 datada em O210112017, portadora da Carteira de ldentidade no 4.ó68.327 SD§/pE, CpF no
eEE.Ü31.tÉ4-9I; a sÉüRETAatiÃ üÊ EüucAçÃü, ÉspüRTEü üSLTüRÃ, T-üRisMü E uúvÉilTUúe'oc cxÀ
GRAÍI|DE, pessoa jurídica de direíto público intemo, com sede e Foro da Comarca de Chã Grande, Estado de
Pemambuco, localizado à Avenida Vinte de Dezembm, no 100, Dom Helder C àmara, Chã Grande - pE, inscrita no
C.N.P'J'/MF sob o no 30.005,9801000í€6, neste ato representado pelo seu Gestor e Secretário de'Educafão,
Esportes, Cufiura, Turismo e Juventude Sr. Joel Gomes da Silva, Brasileira, divorciado, Servidor puoiico,
nomeado por meio da Portaria No 005/2021 datrada em O4tO1t2O21, portador da Carteira de ldentidade no5.322.4a2 SSP/PE,.-CPF no 027.009.264-12, no uso de suas atríbuiçôes legais, n"=t" ao denominadm
símplesmente oncÃos PARTICIPANTES oo REGrsrRo oE pREço3, rearüaoó por-*,o do pREGÀo
ELETRÔN|CO No 0í212022, e de outro lado, _a Empresa a-djudicatãria nos itens 

"bai*o, 
Homologada em

27106120z2' doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presenle Ata quel quando
publicada, terá efeito de eompromisso de fornecimento, nos termos do Decr&o n" i.aiz, de 23 dà janeiro de
2013' que regularnenta o art. 15 da Lei no 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato @nvocatório e
consoante as Cláusulas gue se seguem:

Í - D3 FeRilEeE§OP ElEa:leTEtAnn. â õârt!Í deSlZ Cqr- fina rmiçtmr{A n6!!e ltrrnic{nia r{o Í-hã (aen;a Dtr
observada a ordem d; ;ta;;ú;rçá, ;" ffiç*;;-i#;Jãr',*;iãà;Tü;l;'';;Hff;;, ;-ffi;;#;
compromisso de fomecimento, nas condições estabelecidas no ato dnvocatório.

í.í -Fomecedor-ltem

GLOBAL HOT SE EIRELI lf,E, CNPJ No í3.6íí.2871000138, com sede à Rua São BenedÍto, no 04 - Nossa
§e-nhgra do Ó - lpojuca/PE - CEP: 55.590-000, Fone: (81 ) 355í0010, representada por sua Representante Legat,SÉ. Renata Cavalcanti Mendonça Fonseca de Albuquerque, brasileira, casaoã, ãmpràsaria, residente edomícitiada enr JaboatãotpE, RG No 2.369.687 sDS/pE, cpF/úF Na 022.672.794_79.

fêl

Chã Grande
Itu't lltt. ifrç.r,"

]TEM DEscRrçÃo UilIDADE IUARCA QTD
TOTAL

21

Calça coníeccionada em tecjdo Rip Stop com 670/o Agodáo e 33olo Poliéster, sete
pessantês; fucframento em botiio cl câseado; dois bolsos Íaca frontais, doisbohe hterais com hpela e íechamento em veícro; dois bolso fasdros
embúiôs com lapela e íechamento em velcÍo e gandda com 02 bolsos Írontais
suDeritr* ê 02 frontais.

Unidade Global 500 95,00 47.500,00

ITENS -
ITET DEscRrçÃo UNIDADE iIARCA QTD

Unitário Tofâl46 Unidade 7.500 30,00 225.000-00

AV. Sôo José, no 101, Centro. Cho Gronde-PE, CEP 55.63ó-000 I Íelefone: 8l 3537-l140 | CNPi: '11.C4?.âOôiüOOl-90
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Moúila, em lona PVC, 2 bolsc na paÍe da frente, alças com desenho
€rgonômico criwâdas em's". Especificaçáo complenentar: rnedida: costas 40
(alü.lra) x 30 (comprimento) x 2í cm (largura). Cor costas: preta; frente: escala
cÍÍryk (Ç:0 m:20 y:100 k:0) escala pantone (pantone 7408 c), em plástico tipo lona
(lona Pt/C), 2 bolsos na parte da frente - no bolso extemo superbr deve haver
logoüpo da prefeitura munícipal de sobral bordada e no bobo exlemo híerior deve
haver dedahe em cadarço de 4mm de largura. Aças com desenho ergonômico
cuÍvadas em "s', de 42crn de compÍimento (medido em linha reta) e 7,5 crn de
iarguia, paro üas wswo c ai13r owiu,wotio wrrr rwrrdrru ô,ü rrrrr üc
espessuía. Nyton 60O com PVC emboÍÍachado. TeckJo 100o/o plano.
MuftnÍarrEntos sintêtico contínuo polester/ ligamentos em tela revestido em
polidoÍeto de vinih (PVÇ) Çom Utulos aproximados de 333 dtex e 667 dtex,
gramabra de 333 g/m2, largüra de í.50 mts. Etiqueta de venda pÍoíbida medindo
4 crÍr pú í,5 cm. Bolsos btereis (1 em cada ledo) na cor pretã em tela preta com
elástico. (3ô ao 90 ano e EJA), und 2.450 cfiíonne ímodelo conslante no anexo a

BOLSA CONFECCIONADA EM LONA 10 - 1OO%
Éotsâ oo císlas, conl€cooneoa dn túra 1U, 1(ru7o aEmao, cons[utda oê J
compertiÍn€ntos independentes com zíper de acesso na cor lona Funasa extra
grosso. Medida dos oomparlim€írto€: (largura= L / Alture = A)
01 CoÍÍrpaÍtiÍrEnto pêqleno: 27 cíírLx 14 cm A
01 CompartiÍrEnto médio: 29 cÍn L x 38 cm A;
01 Corpartimenb gran&: 34 cÍn L x 40 cm A; sendo este coÍrpartimento que fica
em contato com as costas do usuário devendo ser acolcfioado:
Devendo contêr airtda O2 bolsos laterab com eftislico na borda superior,
mediando 9113crn.
,úçes em nta Nyon reí@a no 40 - alust&el e acolchoada com Scrn de larguIa
com úlosluÍa 7"forçada - Fecho de Engnte rapklo de plástico no 40;
Âlça de mão em lita §bn no 40 com 27cm corprircnto fpdo nâ paÍtê de
inseÍçáô do cofipâÍtiÍÍEírto;
Aça êíÍl ,ita N!,lon no 40 com g)crn comprirnento com Íêcfio dê Engate Épit o de
pláslico no 40 para aÍrrfu sbdominal.
Artes dcadas:
Logoínaíca da PÍcfBh.rra irfunicipal de Chã Grande, ímpresso com denomina@
da Coolderlaéo de Atencão PÍlmária - Definição de "4f,êÍües Comurútâios de
Saúde" escrito no bolso pequeno frontal. (Escala aplicada em @mparaÉo oom a

URidadê

Unidade

Gkrtnl 3.750

375

51 99 194 962.50

'149,99 56.246.25/fE

Valor Total Íêglstrado: R$ 523.708,75 (Quinhentos e vinte e três mil, sêtêcentos e oito rêais e setêntâ e
cinco cantevos).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fomecedor registrado será formalizado pelo
Município de Ühá Grancie ou anteressados medíante assinatura rie Contraro, observadas as ciisposi@es conridas
no Editaldo Pegão EletÉnico No 01212022.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de
Preços e Edital de Pregão Eletrônico No O1A2OZ|.

2.2 - O fomecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, Íica obrigado a atender todos os pedidos
efetuaoos ourente a vailoaoe oesta AtÉl oe Kegtstro oe Hreços.

3 - DO CO{TROLE DOS PREçOS REGISTRADOS: O Município de Chã Grande adotará a prática de todos os
atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.í - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fomecedores detentores da Ata serão divulgados no
Diário Oficial dos Municípios do Eíado de Pemambuco.

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

4.1 - Caso o fomecedor registrado se recuse 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 adjudicaçáo para esse Íim.

4-2 - Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, resselvada 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 licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidc
seráo sempre

§ EENATA ffi
CÂVALCANTI ciyaixl

Chã Grande
lltt,. ll,t. lf

AV. Sôo José, no 101, Cenlro, Chô Gronde-PE, CEP 55.ó36-m0
E-moil ouvldorio@hogronde.pe.gov.bí I

TeleÍone:81 3537-I140 | CNPi: i I.ü49.8C6l'üO0l-90
Sile www.chogÍonde.pe.gov.bÍ

t I I r Ê r r u l^

FONSECA DT
^lffimig32



L
Fls. 0796

5 - Dô ríâ-l_lBAqlE Dâ. .ôTÂ. BF eEGISTQO DF oCEçOS- q p.-ert-- at: tr.á. '.,a|!daC: de <? (d+ze! mes*,
contados a partir da data de sua assinatura.

6 - DO CANCELAiTENTO DO REGISTRO: O íomecedor terá seu registro cancelado quando:

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

6.2 - nãs reti=r a Ps'pegti..,? mt: de espedrs :v.: i:rst:...::eltl eq,-::.rale*9, !-a. p!=â eíabeled$ pe!:
Administr4âo, sem justiÍicativa aceitável.

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

6.4 - tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 O c. rederneq*e de:sgi*Ís, sss !-.fiótg€e€ psvist=, 
"ssegr-s?# 

s csnt=d:tó:lc e -- er-.rp!= CeÍes:,
será formalizado por despacho da aúoridade competente do órgão gerenciador.

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

? 
^1 

r1qI!! !:â.114_4 rrr l?ê. iE oEê.ÇÍe^ E FraE^^c- ê .^.Lrl-^^:^ -.-rFiJ+ -l=e.+ â{+ râ c}ô^:êr-^ r^.Y. .Y -. rv:r.rú v ev

Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eÍicácia, 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 que$ões relativas ao presente compromisso de Fomecimento será o Foro da
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 forma,
para todos os fins previstos em direito, na presença das duas têstemunhas abaixo identificadas, que a tudo
assistiram e que também o subscrevem.

tt" .009.264-12
dc Despesa de

Secretárto de Educação, Esportes, Cultura, Turismo
e Juventude

TESTEMUNHAS:

'.üâÊHàà^k")Bk9p.*".kç,Nr-t6,
GPFfl F N" 988.031.664-9í

Secretária llunicipal de Assistência Social
Ór9ão Participante

Secretário ÍTunicipal de Saúde
6tgào Participante

de

No 353.43í.684-34

â a. BaÀ -Co
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RENAT CAVATCÂtfll &dodcídh.disblF
MENDONCA FONsECÁ DE RfMr^avtrÍ§n i,ElmNu

AtaueuEReuÉo22ozlzel ffiffi ffurorr.rr*,
79 odc@Mro2BsB

Renata Gavalcanti Mendonça Fonseca de Albuquerque
GLOBAL HOUSE EIRELI ME

CONTRATADA

{\lôirtr
CPF:

J*, Cn"*

Chã Grande
!1e,. 1ful tt4lr.,,

AV. Sõo José, no l0l, Centro, Chô Gronde-PE, CEP 55.ó3ó-000 I Telefone:81 3537-1t40 I CNPJ: I1.049.80ó/0001-90
E-moil ouvidorio@chogronde.pe.gov.br I Sile www.chogronde.pe.gov.br

? I f Í Ê tT u t 


