
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçAO, ESPORIES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

PREGÁO ELETRÔNICO NO 018/2022
REGISTRO DE PREçOS

PROCESSO LICTTATORIO N" 037/2022

ATA DE REGISTRO DE PREçOS No 05412022

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro de 2Q22, de um lado de um lado a SECRETARIA OE
EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE OE CHÂ GRANDE, pessoa jurÍdica de direiro
público interno, com Foro da Comarca de Gravatá, Estado de Pemambu@, localizado à Avenida Vinte de
Dezembro, n' 100, Dom Helder CâmaÍa, chá Grande - PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o n' 30.00 5.980/0001-86,
neste ato representado pêlo seu Gestor e Secretário de Educação, Esportes, Cultura, TuÍismo e Juvenlude Sr.
Joel Gomgs da §ilva, Bíasileira, Oivorciado, Professor e Farmâcêutico, nomeado por meio da PoÍtaria N'
00512021 ddada am 0É,10112021, portador da Carteira de ldentidade no 5.322.402 SSP/PE, CPF n" 027.009.264-
12, no uso de suas atribuiÉ€s legais, neste ato denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR DO
REGISTRO DE PRÊçO§, reallzado por melo do PREGÃO ELETRÔNICO No 01812022, ê dê outro lado, a

Empresa adjudicatária nos itons abaixo, Hdmologada Bm 2710912022, doravanto denominada FORNECEDOR, tem
entre si, iusto ê avençado a presente Ata quê, quando publicada, terá efeito de comprombso de íomêcimênto,
nos termos do Decreto n' 7.892, dê 23 de janeiro de 2013, quê regulamêntâ o ârt. 15 dâ Lei no 8.666/93,
observada as mndiçóes estabelecidas nô âto convocâtório ê mnsoante as Cláusulas que se seguem.

'l - DO FORI{ECEDOR REGISÍRADO: A partir desta data, fca registrado nesta SecÍetaÍia de Educaçâo,
EspoÍles, Cdtura, Turismo e Juventudê do MunicÍpio de Chã Grande - PE, observâda â ordem de classificação,
os preços do fomecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fomecimento, nas
condiçôes estabêlêcidas no ato crnvocatório.

í.í - Fornecedor - ltêm

VRR DE SOUZA DISÍRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI ME, CNPJ NO 35./T58.953'!001.82,
com sede à Rua Pãdra Têófilo Twoz. No ô40 - Loia 0000 - Prado - Recife/PE - CEP: 50.75í-3'15, Fone: (81)
3421.3366, repíesentada por seu Representante Lêgal, Sr. Vinícius Rangêl Rodrigues de Souza, brasileira,
solleiro, empÍesáÍio, Íesidente e domiciliado em Recife/PE, CNH No 067951762ô6 DETRAN/PE, CPF/MF No

104.152.454-43.

ITENS . EXCLUSTVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEOUENO PORTE (aÉigo 48, lll da Lei 123/2006)

0't

Cadêira giralória com bragos - C6 (PROINFÃNCIA)
Descrição: Cadei.as girató.ia com brâços. espaldar
médio, assento e encosio em compensado
mulülaminado anatômbo, espuma dê poliurêtano
injetada em densidade de 40 a 50kg/m3, com apoio
dorso lombar, com capa de polipropilsno antialárgico
em alta íesistência a propagaçáo de rasgos além de
baixa dêformaçáo. Solidez à luz dasse 5. pilling padÍão
5, pêso 280/2909r'm, mecanisÍno rêlax com bloqueio e
rêgulâgêm permanênto-gás. base êm aço com 5
hâstos, pintlrâ om epóxi pó nâ coÍ preta, êncosto em 7
posiçôes na altura, rodízio duplos em nylon,
Íevestimenlo em tecido azul. fogo retardante- Braços
regulávêis coín alma dê âÇo ê âpora braços em 

I

poliuíetêno com rêgulagem êÍ crnco posiçôes. 
I

Dimensõês: Allura do assenlo da cádeira ao chão: I

ulável Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm
Cadeirâ Ílxa empilhável c8 (PRO|NF NCIA)
Descrição: Câdeira íixa empilhável, injetada em
poliuretano para uso adulto. Caracteísücas: Estrutura
fixê, quatro pés em tubo de âço ovâl 16x30, com
sapatâs deslizantes em nylon. Acabamênto da
estrutura com tratamBnto de íosíatizaçáo o pintura
eletrostática. Empilhamento máximo recomendado: seis
unidades. Cores: Diversas. Revestlmento:

x madas: altura do

DMK 475766 UND 04 478,00 1.912,00

440,001í0,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAq ESPORTEq CULTURA, TURISMO E

JUVENTUDE

ass€nto da cad€ira ao chão: r€gulávsl: assento da
cadeirai 58 cm x 58 crn.
ArÍnáÍio roupeiÍo em aço com 16 pgrtas - AMl
(PROINFANCIA) Descriçáo: Roupeiro em aço na cor
cristê|, confeccionados em châpa de aço "22"
(0,75mm), constituido por'16 portâs. As poÍtas devêm
possuir veneziênas para arejarnênto ê possuir fitão
pârâ câdêado; Náo sêrão aceitas ondulaçóes,
rêssaltos, rêbârbas ou imperfeiçõês no acabamento
dos roupeiros; Devem ser lratados contra oxidação com
fosÍato de zrnco € pintadoa @m tinta especiêl na coÍ
plâlrna com secagem ern estLfa; Apos o processo
acifta desorito o p.oduto deve seguir para uma estufa
de alta tsrrylq"atura para recabsÍ a pintura pelo
processo dsüostático dê pinfura a pó. consolidando a
superÍície do píoduto cr,m 50 micra de 6pessura de
tinta, no mínimo. Po6suiÍ dobrádiças internas para
evitaÍ aroínbam€ntos com ab€Ítura de 135', pés
removlveis coín sapatã dásticãs niveladoías O3l8".
Dimensóes: Altura: 1945 mm; Largura: '1230 mm;
Profu ndidad€; 400 mm.

DMK UND 04 1.070,00 4.280,00

18

Conjunto ^ coletivo tâmanho 01 - CJG01
(PROINFANCIA) Conjunto de mesa quaclrada com
quatro cadêiras para crianças dê '1 a 4 anc. Mêsa:
Mssa pâra ahuÍâ do aluno compÍeêndida enhe 0,93m a
1,16m, com tampo €m MDP ou MDF, rêv€stido na íasê
superior em laminado melamínico ê na face infenor
lâminado melamínico dê baixa píêssáo. Estrutuià
tubular de a@. Altura da mesa: 46 crh; Tampo da mesa
quadrada pârâ 04 lugares: 80 cm x 80 cm;
Caracteristicâs: Tampo em MDP ou lrOF, com
espessuÍa de 25 mm. íeveslido na Íacê superior em
laminado mdamínico de aita pÍessáo, 0,8mm de
esp€ssurã, acâbamgnlo texturizado, na cor CINZA,
cantos aÍÍedoodados (conforme Droieto).

DIVK 482526 UND. 510,00 8.160,00

20

Mesa de reunião - M7 (PROINFANCIA) Oescíiçáo:
Mesa de rguniáo oval, com tampo sm melamina na cor
datina. com 2âÍrn de espessuía, bordas arredondadas
em pqrfil dê PVC p.eto, 1800, sobíe estrutura m€tálica
tubular composta por travessas passatabos, com
garras nas exlrêmidadêa ê furos para â pâsgagôm de
cabos, êm chapa dê aço, e latâl"ais com colunâs duplas
e apoio, tipo "mão írancesa", êm tubos dê âÇo
rêdondos, com pés horizontâis êm tubo de aço oblongo
com ponteiras em poliestireno injêtâdo na coí pretá e
sapatâs niveladoras. Bandeira central em melamina
datina com altura Íinal de 50cm, com bordâs
aÍredondadas em perÍil de PVC 1800, nâ qJrya, e
acâbamento eft íita de PVC, nos demais lados- na cor
preta. Estrutura em aço na cor pr€ta, com lratam€nto
antiÍerrugem de decapagêm e fosfatização, seguido
pelo pÍocesso de pintura elêhostática com tinta híbrida
do epóxi com poliéstêr 6m É, @íÍl s€cagem êm €stuÍa.
Drmensôes aproximadas: Altura da mesa: 75 cm:
TaÍrpo da mesa retanqúlar: 200 cm x '100 cm.

DÀ,4K UND. 01 700,00 700,00

22

M€sa para refeiçáo de adultos circular {ú8
(PROINFANCIA) descriÇão Mêsa circular em
revestimenlo mêlamínico texturizado, iiampo em 28mm
com bordas anêdondadas êm perfil dê PVC í80o. ê
acábamênto êín Íta de PVC. Estrutura em aço com
tratâmênto ântifenugem e pinhlra epóxi. Dimensôes
aproximadas: allura da mesa:.71 cm; lampo da mesa
com diâmetro 100cm.

DI!1K 0i 600,00 600,00

27

Arquivo deslizante êm châpâ de âço - AO1
(PROINFÂNCIA) Descrição: Arquivo deslizante em aço
chapa 26 (espêssurá 0,46mm) na cor platiha, com
quaho gavêtas e travamento único. Íechamento através
de lamboÍ clindrico, com gavetas coÍrediçÉs reguláveis
distanciadas a câda 400mm. O Sistema de
d€slizamênto das qav€tas será através de rolamento

DI\4K UND o2 670,00 1.340.00
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valor Total Íeglstrâdo: RS 28.072,00 (Vinte e olto mil e setenta ê dois rêais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajusle com o fomecedor registrado será foÍmalizado pela
SecÍetaria de Educação, EspoÍtes, Cultura, Turismo e Juventude do Município de Chã Grande ou lnteressados
mediante assinatura de Contrato, observadas as disposigõês contidâs no Edital do Pregão Eletrônico N" 0'18/2022.

2.1 - O compromisso de entÍega só estaÍá caracterizado mediante Conlrato, decorrente desta Ata de Registro de
Preços e Editalde PÍBgão Eletrônico N'0í8/2022.

2.2 - O fomecêdor registrado, dentro dos quanütativos êstimados, fica obÍigado a atender todos os pedidos
eÍetuados durantê a validade desh Ata de Registro de Píêços.

3 - OO CONTROLE DOS PREçOS REGISTRADOS: A Secrêtaria de Educâção, EspoÍtes, Cultura, TuÍismo e
Juventude do Município de Chã Grande adotará a prálica de todos os alos nêcessáíos ao controle e
administrâçáô da presentê Ata.

3.1 - Os preços registrâdos e a indicâÉo dos respectivos fomêcedorês detentores da Atra seráo divulgados no
Diário Oíicial dos Municípios do Estado de Pemambuco.

4 - DOS PREçOS: A qualquer tempo, crnfoÍme previsto AÍt 17 do DecÍeto no 7.89212013, o preço registrado
poderá ser revisto em decorÍência de eventual redução daqueles existentes no mêrcado, cabendo a Secretaria de
Educaçáo, Esportes, Cultura, Turismo ê Juvêntude do Município ds Châ Grande convocar os fomec,dores
registrados para negociâr o novo valor.

4.'t - Caso o fomecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a SecretaÍia de EducaÉo, Esportês,
Cultura, Turismo e Juventude do Município de Chã Grande poderá cancelâr o rêgistro ou convoc€r todos os
fornecedores regislrados para ofeÍeceÍem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para êsse fim.

4.2 - Os preços não seráo rêajustados durante o periodo de vâlidade dâ Ata de Registro dê Preços, rêssalvada a
superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 - O diÍerencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercâdo
eÍetuada pêla Secrêtaria de Educação, Esportes, Culturâ, Turismo e Juventude do Município de Chã Grande à

épocâ da licjtaÇao, bem como eventuais descontos por elâ concedidos serào sempre mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata teá Yalidade de 12 (doze) meses,

metálico em trilhos teloscópicos de aço zincado. Os
puxadores embutidos € as dimensôês da porta €tiquetâ
também embulido é de 75 x 40mm.
Armário alto em aço com duas portâs de abriÍ - Alú4
(PROINFÂNCIA) Descáção: Fomêcimênto e monlagem
de armário Alto eín Aço, todo em chapa 24, com 02
poías de âbrir com reforÇos intêrnos tipo ômega e
puxâdores estampêdos nas portas no senlido veÁical,
com ácâbamênto êm PVC, contendo 04 prateleiras,
sendo 0'1 íxa e 03 com regulagem de altura do tipo
c.emalheira, coÍn ÍechaduÍa cilíndÍicâ e pintrrra
eletrostáticâ a pó. DirrEnsões: Alturâ:198crn,
Larqura:900m e ProÍurdidade: 40cm

DMK 458662 UND 04 3.080,00

30

Conjunto para aluno tamanho 01 - CJA{I
(PROINFÂNCIA) Conjunb de mesa retangular com
uma cadeira para cíianças de 4 a 5 aôos- Mesa,
doscr(Éo: Mesa para alturà do aluno compreendida
entre 0,93m a 1,'16m, com tampo em MDP ou MDF,
revestilo na fase supêrbt em laminado melaminico ê
na íace inÍüior €m €hapa d€ bâlancêamento, montado
sobre Estníura tubular de aço. Dimensõês: Altura da
mesa: 4ô cm; Têmpo dâ mes€ rêlângular parâ 01 lugar:
60 cm x 45 cÍn: caractoÍííicas: tampo em MDP ou
MDF, com êspessura ds 18mm, rsv€6tido na facê
superior em laminado melaminico do altâ pr68ão,
0,8mm de €§possura, acabamanlo texturizado, na cor
CINZA, canlG anedondâdos

DMK UND. 24 315,00 7.560.00
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6 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fomecêdor terá seu Íegistro cancelado quando:

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

6.2 - náo retirar a respectiva nôtâ de empenho ou instrumento equivalente, no prâzo estâbelecido pela
Administraçáo, sem justificativa aceitável.

6.3 - náo aceitaÍ reduzir o sêu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no
mercirdo;

6.4 - tiver presente razões de interesse público

6.4.1 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla deÍesa,
seÍá formalizado por despaého da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 - O ÍomecedoÍ poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrênciâ de íâto
supeNeniente que venha comprometer a pedeita execuçáo contratual, deconentes de cáso foÍtuito ou de
força maior, devidãmente comprovados.

7 - DA UVULGAçÂO DA ATA DE REGISTRO DE PREçO§: A publicação Íesumida dêsta Ata de Registro de
PÍeços na imprenia oficial, que é condição indispensável para sua eílcácia. será providenciada pelo Órgâo
Gerenciâdor até o quinto dia útil do mês seguinlê ao dê sua assinatura, paÍa ocorrer no prâzo de vinte dias
daquela data.

I - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presenle compromisso de Fomecimênto será o Foro da
Comarca de Grâvatá/PE, com pre.iuÍzo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presenle instrumento em 03 (três) vias de igual teoÍ e Íorma,
para todos os fins prêvistos em direito, na prêsânça das duas t€stemunhas abaixo idenliflcadas, qus a tudo
assistiÍam s qus também o subscrêvem. 

VlNlclus RANGEL As,na.toderorinàd,sit tpor

RoDRtGUEsDE lff#i#,!friL3"""*'"'
SOUZA:1041 5245443 Dãd612022.oe 28 oa:54 I5 .03'oo'

Vinícius Rangêl Rodriguâ3 ds Souza
VRR DE SOUZA ÍXSTRIBUIDORA DE ARTIGOS

DE ESCRITÓRIO EIRELI ME
CONTRATAOA

TESTEMUNHAS

- (,r- t -)
,Jgt"lt'v""dh,#*

cPF/tlF No 027.009.264í2
Secretário Municipâl dê Educação, Esportês, CultuÍ4,

Turismo e Juvêntude

NOME
CPF:
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CPF: ob 7 !L/.rc
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