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REGISTRO DE PREçOS

PROCESSO LICITATORIO N" 003/2022

ATA DE REGISTRO DE PREçOS No 02412022

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de2022, de um lado de um lado o MUNIC|PIO Oe CXÃ

GRANDE, pessoa iurioila oe oireito público inteinã, com sede e Fop em Pernambuco, localizado à

Avenida são José, n' 101, Centro, chã Grande-PE, inscrita no c'N'P'J'/MF sob o no 11'049'806i0001'90'

neste ato representado pàrãêà"t"tario de Educição, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude' Sr' Joel

Gomes da Silva, brasileira, divorciado, Servidor ptntico, nomeado por meio do Decreto No 036 de 01 de

setembro de 20,t8, port"Joi Jã ôatt"i,., de tdentidaáá ni s.gzz.qo2 
'ssptpe, 

cPF no 027.009.264-12' EM

coNJUNTo com o Secieiário de Governo, sr. Sérgio Fernandes. de Carvalho' brasileira' divorciado'

comerciante, nomeado óoir"io do Decreto No 036 õe 01 de setembro de 2018' portador da Carteira de

ldentidade n" 3.581.1G3 êSÉlpe, CPF no 649.468.864-00, no uso de suas atribuiçôes legais' neste ato

denominado simpresmentltnoaó GERENctADoR Do REGtsrRo DE PREços, realizado por meio

* ,rüêâô'ÊlÉrnõNrco No 002/2022, e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos itens abaixo'

Homotogada en zstosiàizã, Jorarante denominada F9RNE6ED9R, tem entre si, justo e avençado a

presente Ata que, qrrnJo-órnr"ada, tgll efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do

Decreto no 7.BgZ, Oe Zg ãá jãneiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei no 8'666/93, observada as

ãonOiçOes estabelecidas no âto convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partlr desta data, fica registrado neste Município de chã

Grande - pE, observada a ordem de classiÍicação, os preços do fornecedor registrado a seguir

relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condiçÕes estabelecidas no ato

convocatório.

1.1 -Fornecedor-ltem

cyN LED INDúSTRIA E couÉRcto LTDA ME, CNPJ No 29.613.043/0001-24, com sede à Avenida

lndependência, No 5542, Quadra 70A, Lote 7A - Set. Aeroporto - Goiânia/GO - CEP: 74.070-010, Fone:

(62) 323g.8300, representada por seu Representante Legal, Sr. Maycon Bárbara de Moraes, brasileira,

àolteiro, analista de licitação, residente e domiciliado em Goiânia - GO, CNH No 02305173490

DETRAN/GO, CPF/MF NO 962.028.151 -9'I,

ITEM -

399.000,00PÇ 1.050 DEMAPE 380,0001

Luminária LED com potência nominal máxima de: 150W.
Descrição: Módulo LED com tecnologia SMD; Eficiência mínima de
1'l0lmM; Fluxo luminoso mínimo de 16.500 lm; Corpo da luminária em

aluminio; Fator de potência mínimo de 0,92; Frequência Nominal de

6OHz; Refrator' em vidro temperado ou Policarbonato; Temperatura de
Cor (TCC) nominal de 4000 K; Vida útil do conjunto com mínimo de

50.000 horas: Lente conÍeccionada em policarbonato, acrílico ou vidro
borosilicato; Grau de proteção mínimo lP-66; Resistência a impactos
mecânicos mínimo lK-08; Temperatura de operação entre -5'C e 45'C;
Fixação através de no mínimo 02 (dois) parafusos em aço inox;

Tomada integrada para relé folocontrolador; Garantia mínima de 5
anos

33.375,00PÇ AE DEI\,4APE 445,0002

Luminária LED com potência nominal máxima de:
DescriÇáo: Módulo LED com tecnologia SMD; Eficiência mínima de
'1 1OlmM; Fluxo luminoso mínimo de 16.500 lm; Corpo da luminária em
alumínio; Fator de potência mínimo de 0,92; Frequência Nominal de

60Hz; Refrator* em vidro temperado ou Policarbonato; Temperatura de
Cor (TCC) nominal de 4000 K; Vida útil do conjunto com mínimo de
50.000 horas; Lente conÍeccionada em policarbonato, acrílico ou vidro
borosilicato; Grau de proteção mínimo lP-66; Resistência a impactos
mecânicos mínimo lK-08; Temperatura de operação entre -5'C e 45"C;
Fixação através de no mínimo 02 (dois) parafusos em aço inox;
Tomada integrada para relé fotocontrolador; Garantia mínima de 5
anos.

200w

]TEM -

TotalQUANT. MARCA UnitárioUND.ITEM DESCRTçÃO

ITÊM *?: DEscRrçÃo MARCA
Unitário Total

1t
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380,00 133.000,00DEMAPE350PÇ
03

anos.mínima

0lm/!V;

borosilicato;

50w.de:máximanominalLEDrnana comLum potência
demtnrmaD EficiênciaSMcom tecnologiaLEDMóduloDescriçáo:

da luminárialmdemrnlmo 6.500 CorpoluminosoFluxo
NominalFrequênciade o,92;de mlnrmoFator potênciaem alumínio;

Policarbonato;ouem vidroRefrator. temperadode 60Hz;
útil do4000 Vida conjuntominalno de K;Cordeta (TCC)Temperatu

emconfeccionada policarbonato,Lentehoras;.000ínimom 50decom
tP,-66;m ínimodeGrau proteção

OU vidroacrÍlico detK-08;mrnlmo TempêraturamecânicosaResistência impactos
02nimode mlno dois)atravésC-5" 45"C;entre Fixaçãooperação

reléÍa fotocontrolador;Tomada paem inox; integradaaçoparafusos

1 1 .125,00445,0025 DEMAPEPÇ

anos.

lm;

K;

fotocontrolador;

200wde:máximanalLE comD potência
dernrmamEficiênciacom SMD;LED tecnologiaMóduloDescriçáo:

lu amlnandaCorponimomt 6.500deluminosoFluxo0lm/VV;
Nominalmomlnl Frequênciade 0,92:derntoalum atorFrem potência

ou Policarbonato;em vidroRefrator. temperadode 60Hz;
doútil conjuntoVida4000denominalde Cor (rcc)Temperatura

emconfecctonada policarbonato,Lentehoras;demtntmo 50.000com
tP-66;mtnrmoGrau de proteçãoOU borosilicato;vidroacrílico

deTtntmom K-08;
'emperatura

a mecânicosResistência impactos
02no momrnlde (dois)atravése-5"C 45'Centre ixaçãooperação

relépataTomadaem integradainox;açoparafusos

04

Valor Total registrado: R$ 576.500,00 (Quinhentos e setenta e seis mil e quinhentos reais)'

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado

õeto úunicipio de Chã Grande ou lnteressados mediante assinatura de Contrato, observadas as

disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico No 00212022'

2.1 -O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de

Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico No 00212022'

2.2 - O(s) fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os

pedidos eietuados 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.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão

divulgados no Diário oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco.

4 - DOS pREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto Art. 17_ do.Decreto no 7.89212013, o preço

registrado podárá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado,

ca"bendo ao Município de Chã Grande convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Município de Chã Grande

poderá cancelar o registrõ ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerelr 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 eÍetuada peto'frluÃicipio 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-náo retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela

Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 - não aceitar
no mercado;

seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados
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6.4 - tiver presente razões de interesse pÚblico.

6.4.1 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a

ampla defesa, será formalizado [or despacho da autoridade competente do Órgâo gerenciador'

6.4.2 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de

fato superveniente que venha comprometer a períeita execução contratual' decorrentes de caso

fortuito ou de força maior, devidamente comprovados'

7 - DA DtvULGAçÃo DA ATA DE REGISTRo DE PREçOS: A publicação resumida desta Ata de

Reqistro de preÇos n" irpr"n", oficial, que é condiçáo indispensável para sua eficácia' será

pr"""iO"""iãá, petà órgao Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para

ocoÍrer no prazo de vinte dias daquela data.

g - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o

Foro da Comarca de Gravatá/PE, com prejuízo a qualquer outro' por mais privilegiado que seja'

o prese nte instrumento em 03 (três) vias de
presença das duas testemunhas abaixo

No
de Despesa

Secretário de Governo
Ordenador de DesPesa

Secretário de Educação, EspoÉes, Gultura,

TESTEMUNHAS:

rurismo """'ffi) 
p, ̂

p:yx-se 
(h 

v,rt t s

GYN LED,*rr:r§l+ã?iMÉRcro LrDA ME

N.ME: ÂU,^*" {, +" c.?rr.-,
cPF: 0]ol.GBZBA\ - 6e

NoME: OlAi,*q2 /,q/?ru/ W
cPF: o6?. fçZ +$4-57
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