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

PREGÃo ELETRôNtco No oí 8/2022
REGISTRO DE PREçOS

PRocESSo LtctrATóRto N" 037/2022

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS No 056/2022

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro de 2022, de um lado de um lado a SECRETARIA DE
EDUCAçÃO, ESPORTES, CULTURA, ÍURISMO E JUVENTUDE DE CHÃ GR^NDE, pessoa jurÍdica de direilo
público interno, cpm sede e Foro da Comarca de Chã Grande, Estado de Pemambuco, localizado à Avenida
Vinte de Dezembro, n" 100, Dom HeldeÍ Câmara, Chã Grande - PE, inscrita no C.N.P.J/MF sob o no

30.005.980/000í €6, neste ato representado pêlo seu Gestor e Secretário de Educação, Esportes, Culturâ,
Turismo e Juventudê Sr. Joêl Gomes da Silva, Brasileira, Divorciado, Professor ê Farmacêutico, nomeado por

meio da Poíaria Nô 005/2021 datada em 041011202'1, portador da Carteira de ldêntidade n" 5.322.402 SSP/PE,
CPF no 027.009.264-12, no uso de suas atribuiçôes legais, neste ato denominado simplesmente ÓRGÃO
GERENCIADOR DO REGISÍRO DE PREçOS, r€alizado por melo do PREGÃO ELETRÔMCO No 0í8/2022, e
de outro lado, a Empresa adjudicâtária nos itens abâixo, Homologada em 2710912022, doravante denominâda
FORNECEDOR, tem entÍe si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá eÍeito de
compromisso dê fomecimento, nos têrmos do Decreto n'7.892, de 23 de ianeiro de 2013, que regulamenta o

art. 15 da Lei no 8.666/93, obsêrvada as condiçóês estabelecidas no ato convocâtório ê consoante as Cláusulâs
que se seguem:

'l - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta dâta, ficá registrado nesta Secretaria de Educação,
EspoÍtes, Cultura, TuÍismo e Juventude do Município de Chã Grande - PE, observada a ordem de classiÍicação,
os preços do íornecedor registrado a seguir relacionado, obietivando o compromisso de fomecimento, nas
condições estabelecidas no ato convocatório.

1.1 - Fornecedor - hem

vlvA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME, CNPJ No 20.008.83'l/000í -17, com sede à Av. Dom HBlder
Câmara, S/No - Galpão A - Garanhuns/PE - CEP: 55.29$970, Fone: (81) 9.974Ês059 - (871 3762-0/,45,
representada por sêu Representante Legâ|, Sr. Silvandro Diego de Albuquerque Fenêira, brasileirã, sol.eiro,
empresário, residente e domiciliâdo em Garanhuns/PE, CNH N' 04489071443 OETRAN/PE. CPF/MF No

071 .955.62441.

ITENS _ EXCLUSIVO PARÂ MICROEMPRESAS E EMPRESAS OE PEOUENO PORTE (âítigo 48, III da Lei 123/2006).

2.138,80482639 UND. 20 106,94IBEL03

Placa de tatame em EVA (credres l, ll E lll).
Dimensõesi 1000 mm x i000 mm: êspessura: 20
mm - TA1 (PROINFÂNCIA) Tatame em placas
intertravadas de E.v.A (etileno-acetato de vinil)
com bordás dê acâbamenlo. Tamanho das
placas: 1000 mm x 1000 mm: Esp€ssura: 20
mmi Placas de tatame inteÍlravadas e boÍdas de
acabamento, conÍeccionadas em E.V.A. (100%),
atóxicas, com supeÍfície têxturizada, silicon zada,
antidenapante ê lavávêl; Dênsidadê entrê 150 e
18O gíamas por centimetÍo cúbico; cada pêça
deve ser fomecida em conjunlo com uma borda
dé acâbamento. os encaixes dêvem
proporcionar â junção perfeita dâs peçasi as
arêstas dê bordas e placas devem ser uniformes,
com corte preciso a 90o em relâção ao plano da
superÍicie, isêntês de rebaôas ê fiâlhês.

2.ÊJ0,00FRESO 483286 UNO.

/À

01 2.600 00

cira-gira ou carrosse! - cR (PROINFÂNCIA)
Caracteristicâs: Peça compostâ poí três partes:
base, assehtos e volante; Base com têxtura
antidenapânlet Volantê central; Acâbamento
sem saliências e com lâtêrais íedondas: Três
assenlos anatómi@s e aporo paÍa os pés;
Polietileno pelo processo de rotomoldagem,
composto com adúvos anliestâtico e aditivo antÊ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

UV que protêiam contra raios solares, garantindo
a cor do produtoi Materiais que possibilitem a
reciclagem após o têrmino da vida üil; em
drversâs coresi não tóxrco. Dimensõ€s
apÍoximadas: Diâmetroi 100cm: Altura: 55cm;
Toleránciã: +/- 5%.

UND. 06 2.500,00 15.000.00IúADEMASTER14

Ouadros bíancos üpo lousa magnática - OB1
(PRolNFÂNCIA) Oescrição: Quadro branco tipo
lousá mâgnética, veÍtical ou horizontal com
moldura Ílip (abenura frontal) em alumÍnio
anodizâdo nâturâl fosco, kisado, vista de
20x19mm profundidade propriâ para íâcilitar
trocas do conteúdo interno; fundo do quadro
conÍêccionado em Eucat€x, 1omm. Drmensôes:
Àtura 120 cÍn e Larqura 200 cÍÍr.

16 987,74 15.803.84CAROLINA
BABY/GAZIN

46735S

Berço com colchão - BÇ'1 (PROINFÂNCIA)
Descrição: Coniunto de Bsrço com colchâo
composto por bêrço em MDP revestldo cotll
laminado melamínico e colchão em espuma D28.
Dimensões: Comprimento total incluindo
câbeceiras: 1200 mm (+o(}. 10mm)r Largura total
incluindo grades:670 mm (+96 1oínm), Alturá
das cabeceilas considerando a estrutura tubulan
1000mm (+ou- tomm): Altura da ba[a superior
dâs giàdes:855 (+ou1omm); Extênsão vorticâl
das grades: 750 1+6s" 10mm): Distância
regulável da supeífície do colcháo à bârra
supeíor das grêdes: de 180 â 480mm (faixa de
regulagem). EstrutuÉr Pés em tubs de aço,
sec€o circulaÍ entre 1 l/4" e 2', êm chapa 14
(1,gmm). conformado em foma de "U' invertido
@nfiqurando a estrutura de cada cabeceira.
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UND. 01 '1.900,0048324016

Esconêgador cor raÍnpa e uma esc{rda de
dqgraus sm poli€tileoo - ES (PROINFANCIA)
CaÍacteÍisticas: íampa continua ou com
ondulaçóes e uma êscada de degraus, ÍixaÉo
da rampa à escada akavés dg banas de
polietileno laterais ou cenlral; coÍrimão
incôÍpoÍado à própíia escâdâ, sem saliências €
com laterab arredondadas no topo da gscada:

lopo da escâda com duas laterâis âltas paaa dâr
sêguíançâ; pdietileno pdo processo de
rotomoldagêm, composto com aditivos
antiestático e aditivo anti-Lrv que protejam contra
raios solares, garanÚndo a c,o. do produto;
mâteriais que possibilitem a reciclagem âpós o
térmiho dâ vida útil; peças multicdoÉdasi não
tóxico. Dimehsóes aproximadas lârgura: sgctni
alturar 'l28cm; comprimenlo: 205cm;
toleráncia:+/- 5olo.

UND 02 99,35 198,70GAZIN 48263817

Coniunto dâ colchonete para troc€dor (3
unidades) - co2 (PRolNFANclA) Colchonele
para trocador de espuma frexÍvel dê poliuretano.
Comprimênto: 100cm; Largura: 60cm;
Espessura: 05cm. Tolerâncias do produto
acabado com base nas dimensõês declaradas
na etiqueta, de +ou- 1,scrn paÍa largura e
.rmprimento e -0,5cm/+'l,scm para a altuÍâ.
Revestimento em mat6rial têxtil plastiÍiqado,
"atóxico", rel "CORINO', na cor AZUL REAL,
impêÍmêávê|, com acábamênto em costurâ
simples e acabâmento em cadarço impermeável;
Espuma com densidade nominal Kq/m3: D-20.

628,88UND.

I

o2MADEMASTER 46890619

Quadro de avisos metálico - Ql\í
(PROINFÂNCIA) Descrição: Ouadro com
moldura êm alumÍnio anodizado branco, fundo
do quadro confeccionado em Eucatêx, 10mm e
acabamento em chapa de aço branca
magnética. Dimensões aproximadas de altuía 90
cm e de larqura 150 cm

AV. §ôo José. n' l0l , CenlÍo, Chô cíonde-PE, CEP 55.63ó-m0
E-moil ouvldoÍio@chogíondê,pe.gov.bÍ I
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FRESO 405921 UND. 01 690,00 6S0,0021

GangoÍâ com manoplas duplas êm polietileno -
GA (PROINFÂNCIA) Caracterishcas: Gangona
com manoplas duplas; Base para apoio dos pés
antidêrrapantet Assento anatômico e
antrdênapantet Acabamonto sêm saliências e
com laterais âÍêdondâdas; Polaetileno p€lo
processo de rotomoldagem, composto com
aditivos anliestático e âditivo anti-Uv que
protejam conlrâ râios solares, garantindô a cor
do produto; Materiais que possibilitem a
reciclâgem após o término da vida útil; êm
diversás cores; nào tóxrco. Olmehsóes
adroximâdas: Largura: 40cm; Altura: 47cm;
Comprjmento: 15'1cm; Tolerância: +/- 5%.

4.900,0025

Casinha de boneca multicolorida êm polietileno -
CS (PROINFANCIA) Caractêristicas: casinha de
boneca multicolorida com no minmo com no
minimo 5 (cinco) tens, sugestão de itens: janelas
de corÍer, porta vai e vem, tábua de passar com
ferÍo, telefone, pia e foqáo; balcão externo na
janela (apoio para 06 braços); acâbamento sem
saliência e com laterais arÍedondadãs; poliêtilêno
pêlo procêsso de rotomoldagem, composto com
aditivos antiestático e adilivo anü-uv que
protejam contrâ râios solarês, garantindo a cor
do produto; materiais quê possibilitêm a
reciclagem após o té.mino dâ vidâ útil; peças
multicoloíidas, não toxico. Dimensões
âproximâdâs: lârgurâ: 131cm, altura: 143cm,
comDdmênto: l61cmi tolerância: +/- 5%

XALINGO 4054?2 UND 01

276,72 2.213,7626

Quadro ml/ral de feltrG QM (PROINFÂNCA)
Oescrição: Quadros com moldur.r em alumínio
anodizado natuíal fosco, fíisado, vista de
20x1gmm profundidadei fundo do quadro
confeccionado em Eucatex, 10mm e
acabamento em Íeltro verdê. Dimênsôes: Altura
'120 cm e Larqura 90 cm.

MADÊI\,IASTER 257495 UND OB

29

PoltÍona indiüdual estofada - PO
(PROINFÂNCIA) poltÍona individual êstofâda,
revestda er couro sintélco, dotada de apoia-
brâços. Protundidâdê útil do assento: 450mm +/-
2Ômm; Largura útil do assênlo: 47O +l- z}mm,
Altura (h) da superfície do assento: 420 +l
10mm' Extensão veÍticâl (h) do êncôsto: mínimo
dê 500mm; LaíguÍá útil do êncostô: 470 +A
20mm; lnclinaçáo da superfície do assento (êm
relação à horizontal): êntre - 20 â -7o; Ângulo do
encosto (êm rêlâção âo plâno do âssehto): 1000
+/-10"; Altura do apoio de braços (em relâçáo ao
assento): 220 +/-20mm; Largura mínima do
apoio dê braÇos:

SIENA
MÔVEIS 485893 UND 04 1.008,75 4.035,00

31

Túnel Iúdico em polieüleno - TL (PROINFÂNCA)
CaEcteristicas: Túnel em polietileno em
êstrutura rotomoldado, êm Íormatos diveÍsos;
módulos auto encaixáveis, vâzâdos para
visualização interna e corn possibilidadês de
expansáo; Estruturas que funcionam como
enkada e saída. Acábámento sêm sâIências e
com laterãis arrêdondadas.

FRESO 01 6.863,96 6.863,96

Quadros 
^brancos 

tipo lousa magnética - QB2
(PROINFANCIA) DescÍição: Quêdro brânco tipo
lousa magnética, vertical ou ho.izontal com
moldurâ Ílip (ábertura frontal) em alumínio
anodizâdo nâtural Íosco, frisâdo, vistã de
20x1gmm profundidade própria para Íacilitar
trocas do conteúdo ihterno; fundo do quadro
coníêccionado em Eucatex, 'lomm. Dimensóes:
Àtura 120 cm e Laíquía 300 cm

I.íADEI\,IASTER UND 02 3.716,67 7.433,34

Balanço de 4 lugaÍes com ê^strutura principal em
aÇo caôono - BA (PROINFANCIA) Público alvo:

FRESO 476106 UND 01

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

4.900,00

483291 UND.

4.s31,60 4.531,60
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iEâRETARIA MUNtctpAL oe eoucaçÁo, EsPoRrEs, àULTURA, TURtsMo E
JUVENTUDE

CriaÍrças a partir de 3 anos. Características:
Estrutura principal em aço carbono com
kavessão superior em aço de 2,5" x 3,00mm; Pé
cenkal em âço de 2'x 2,65mm; conBntê de
sustentação em aço galvanizado de espessura
5,00mm; sisternâ dê movimeniação/ articulação
em paraÍusos de aÇo com diâmetío de 1.,2", com
movimontação sobre rolamentos de esÍera
blindados acondicionados em bucha mêtálica
que oermita substituiÇào

UND 01 691,33 691.33PRESTO34

Armárjo -pârá píimeiros socorms - AM3
(PROINFANCIA) Descrição: Armário suspenso,
com duas portas pâra guarda de medicamentos
com armaçáo €m cantoneira 3/4 x '1l8, pintura
epóxi na cor branca. Não serão aceitas
ondulaçóes, ressaltG, rebarbas ou imperfeigóes
no acabamento: deverão ser tratados conira
oxidação com Íosíato dê zinco e pintâdgs corn
tinta espêcial com secagem em estufa.
lnlemamenle seráo acopladas 02 prateleiras em
vidro 4mm, transparentê. As portas devem
possuir pitão para câdêâdo: dimensôes:
Altura:150cm, Lârguía:80cm, Profundidade:
35cm

ô90,00 4.140,00BURIGOTO UND, 06

Cadeira alta parâ âlimêntação de criânçâs - C1
(PROINFÂNOA) Descrição: Cadeira alta de
alimentação infanti, dobrável, êm conÍorÍÍidade
com a ABNT NBR 15991-1:2011 CadêiÍas altas
para criançâs - Parte 1: Requisitos de
segurança, e ABNT NBR 15991-2:2011 Câdeiras
altas para crianÇas - Pade 2; Métodos de
ensaio. Proteçáo lateral: minimo de 140 mm,
medidos do topo da proteçáo lateral à superfície
do assento (mediçôês rêallzadas conforme item
6.12 da ABNT NBR 15991-2); Altura do encosto:
minima de 250 mm, medidos na posiÇão veftical
(mediçôes reâlizadas conforme item 6.9.2 da
ABNr NBR 15991-2).

UND, 02 123,11 246,22

Estêrilizador dê mamadeirâs pârâ micro-ondas -
ES (PRolNFÂNclA) pâía uso êm micrcondas,
mm capacidade mínimâ de 4 mamadêiras.61
Dimênsõês: . Altura: máximo 180mm. ' Diâmetro
/ Largura: máximo 280mm. Caractêristicas
constmtivas: . Base em polipropileno copôlímêro,
dotado dê dispositivos inteííos para
acondicionamenlo de, no mínimo, 4 mamadeiras.
Tâmpâ em plástico em polipropileno copolímero,
trânspârentê, com clipes dou presiihas para
íechamento hermético.

PHILIPS 48333636

38

Aparelho de som - MS (PROINFÀNCIA)
Caracteristicas: ' Entrada USB 1.0/2.0(full
speed) . Enirada gara cartão de memória: MMC,
SD, MS . Rádio AM e FM estéreo com sintonia
digital . Compatível com VCD, CD, CD-R, CDRW
. RepÍoduz vídeo no foÍmâlo MPEG4 ê CDs
musicais em arquivos MP3 e WtúA. Saída S-
vídeo, vídêo componente. vídeo composto .
Saída dê áudio digitâl coâxial . Dolby
digital(Ac3) e DTS. Função program, repeat,
zoôm, plây, go to, pausê e protetor de tela .
Saídâ pâra fonês de ouvido. Potência:50W
oBSERVAÇÕES GERAIS:

PHILCO UND. 09 1.186,67 10.680.03

39

Bebedouro êlélrico conjugado com duas colunas
- BB1 (PROINFANCIA), tipo pressão, com 2
colunas, âcessível. com capacidêde aproximada
de 6litros por hora (40 pessoas/h âprox.) e
certiíicado pelo INMETRO. Dtmensôes e
tolerâncias: . Altura: 960mm . Altura partê
conjugada: 650mm ' Largura: 660mm .
ProÍundidade: 291mm . Tolêrância: +l-'ljo/" AO

KARINA 436862 UND, 05 1.35'1,25 6.756.25

AV. Sõo José, no l0l, Cenlro, Chô Gronde-PE, CEP 55.ó3ó-000
E-moÍl ouvldorlo@chogronde.pe.goy.br I
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Características constulivas:. Pia em aço inox
AlSl 304 polido, bitola 24 (o,&mm de
espessuÍa), com quebra jato. . Gabinete em aço
inox AlSl 304.

40

Gêlâdeira de uso doméstico frosíree - RF2
(PROINFÂNCIA) Reírigêrâdor industrial vêrtical
de 4 po(as, capacidade útil mínima de 1000
litÍos, monoíásico 11O V ou 220 V (conÍorme
tensáo locâl), compressor dê 1/2 hp, sisteína de
transmissão térmicâ convectiva, através de
evâporadores e condênsadores com sistema de
ar forçâdo (sistêma fros!Írêe), dotado de 8
prateleiras ajustáveis. . Dimensóes aprcximadas:
'180x'125x75cm (AxLxP) Características
construtivas:

GELOPAR UND 02 11.233,33 22.466,66

41

LixeiÍa 50 litros com pedal - LX2
(PROINFÂNCIA) com pêdal metálico, fabricada
em processo dê rotomoldagem sem soldas ou
emendas, em polietileno de alta densidade com
traiamento em UV. Pedal Íabricado em tarugo de
feno maciço galvanizado e chapa xadrez
gâlvanizada. Oobrâdiça traseiía Íixada em
supoÍte roÍorçado e preso à lixeira por 04
pâÍafusos. Chapa da dobradiça arrebitada na
tampa. Dimensôes: ' Medida Extema:
71,0x44,5x37,0 . N.,ledida lnteÍna: 60,0x39,0x24

MERCONPLAS 468291 UND. 08 174,64 'l.397,44

4

Ventiladores de teto- VT- (PROINFÂNCA)
Descriçáo: Ventiladores para serem acoplados
ao telo com 130W de potência, e 3 velocidades.
Caracteristicâs: . Compíimênlo - 48cm . Lârgura

- 23,5cm . Alturâ - 26crn

VENTISOL 453301 UND 13 y2.13 4.447.69

46

Cafeteara êlétrica - CF (PROINFÂNCIA)
Descrição: . Tipo de cafeteira: elétrica .
Capacidade (quantas xícaras prepara): 1,7 L -
20 cafezinhos de B0 ml . Potência (W): 1000W.
Voltagem: 110V, 220V . Dimensôes aproximadas
do produto (cm): AxLxP: 22x18x38 cm . Peso lÍq.
Aoroximado do oroduto (Ka): 1,8 Ko '1.20

À,4ONDIAL 392105 UND 01 u7,25 317,25

47

Cenkifuga de frutas de 800rí - CT
(PROINFANCIA) DêscriÇâo:' Especificaçôes
técnicas/ Potência: 800W . EspeciícaÇões
técnicas/ Coletor de polpa:21 . Especiílcações
técnicas/ Frequência: 50/60 Hz . Especiílcações
técnicas/ Comprimenlo do cabo: 1,2m1 1,2m .
Espêcificaçô€s do desigrú Suporte e grampos:
Alumínio escovado 73. Especificaçôes do
design/ Tubo para polpat Aço inoxidávêl .
Éspecificâçóes do design/ Corês disponíveis:
Alumínio êscovado/ AlumÍnio escovado .
Acessóhos/ Jana de sucoi 1.500 ml . Potência
do Juicer 800W . Volume: 0.0380 m3. Cor:
Aluminio ' Tensão: 110V

BRITANIA UND, 01 't.316,67 1.316,67

48

Máquina de lavar íoupa capactdadê de I kg -
MO (PROINFÁNCIA) DescriÉo: . Capacidade
dê roupa seca: 8Kg . Consumo de enetgia.. 0.24
kwh (110V) / 0.25 kwh (220V). Consumo de
enêrgia mensal 8.16 kwh.hês (110V) / 7.93
kwh/mês (220V) . Cor: branca . potência: SSO.0w (110122OV) . Rotação do Motor -
Cenkifugâção: 750 rpm . Dimensões
aproximadês: 103,5x62x67cm (Axlxp) . peso

doi 40

ELECTROLUX 483311 UN D, 01 2.643,60 2.643,60

49

Fogão industriâl OO locas
(PROINFÂNC|A) com forno e torneiras de
controle em doas lados opostos, fixadas êm tubo
de âlimentação (gambiârra), alimentâdo por GLp
(gás liquêfeito de pêtróteo) ou gás naturat, e com
queimadoÍes dorados de dispositivo -supervisor
de chama". O tamanho das bocas será de

ês sendo 330x30cm e 3 ueimadores s

FG1

VENANCIO 240377 UND.

^.,

01 3.824,00 3.824,00
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queimadores duplos d chapa oir banho maria e
d fomo. 4 fÉs em peíf "1" de aço inox e
sapatas reguláveis conslituídâs de base 56
metálica e ponteira maciça de mateÍial
palimérico. fixadas de modo quê o êquipamento
Írque â âp.oxrmadamente 50 mm do plso. .

Dimensôesr 83x107x&4 cm (AxLrP)
Liqúadificâ-doí semr-industriâl 2 litrcs - LO2
(PROINFANCIA) Liquidiíicâdor com 2
Velocidâdes com Funçào Pulsar. Capacidade
para Triturar Gelo Capâcidade: . Copo com
capacidade útil de 2 litÍos, Caractêrísticâs
construtivâs: . Copo removÍvel, conÍeccionado
em chapa d€ ago inox, em peça única, sem
soldas, com €sp€ssura de I mm. . Flange do
cooo em material Dlástico inietãdo. em coí clara.

483293 UND 03 1.160,50 3.481,50

I\4ONDIAL 405318 UNO. 01 330.55 330.5552

Espremsdor de Írutas cítricás - EP
(PROINFÂNCIA) Dim€nsóês e rolêrância: .
Altura: 390mm . LaÍguÍa: 360mm . Oiâmelrol
205mm . Tolêrância: +/- 10% . ProduÇão médra:
15 unid. minuto (aproximada) Camct€risticas
cônstÍutivas:. Gabinête. câmâra de sucos e
tampa Íabricadc em aço inox. . Copo e peneiÍa
em aço inox.

OSTER 451441 UND. 01 1.338,13 1.338,13

Processador dê alimentos/c€ntriíuga (doméstico)
- MÍ (PROINFÂNCIA) Muttiprocessador de
alimentos, com làminas multif uncionais, modelo
doméstico. Câpacidade: . Tigela grande: aprox. 2
litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa.
Caracteríslicas constÍutivas: . Lâminas
multifuncionais fêbncêdâs em aço inoxidável. .
Tiqela extraqrande. com caoacidade ãoíox.

54

gatedeiÍa- planetária 20 litros - BÍ2
(PROINFANCIA) com capacidade para 20 litros,
fabricada em cooformidade com a Norma
Regulamêntadora do Ministério do Trabalho 6
Emprego, NR 12 - Ssgurança no Trabalho em
Máquinas e Equipamentos. Dimensões e
tolerânciar . Alturar 764mm . Comprim€nto:
517mm . Largura: 374mm . Tderânciar +Ê 15%
Caíactêrislicâs construlúas: . Estrutura ou
suporte para o motoÍ êm aço, com fino
acâbamento em pintuÍa eÉxi.. Cuba em aÇo
inox. . Sistema de engrcnagêns hêlicoidârs. .
Com três niveis de velocidâdê. .

4832S6 UND 01 13.263,33 13.263.33

55

Fogào 04 bocas de uso doÍnéstico - FG2
(PROINFANCIA) Oescriçáo: ' Volume do íomo:
62,3 likos. ClassificaÉo Energética: Mesa/
Íomo: ÁJB . Mesâ: . Queimador normal (1,7
kw)r3 . Oueimador famllia (2 kW):1 . Fomo: .
QueimadoÍ do íomo 2.4 . Dimensôes
aproximadas: 87x 51x 63 cm (AxLxP) . Peso
aproximado: 28,4 Kg

452320 UND. 01 1.002.73 1.002,73

56 JLCOLOMBO 219500 UND 01 2-110,00 2.110,00

57

dPunfica dor ê UA R Rot cN IAág (P )
selos ETRONt\,4 co deprobatórios

com a legislaçao
c adedCapa de aCa.gelágua

d 52 a B2 itros I ndimento m tn tm deo 30

BEGEL UND.

2\
03 1-698,33 5.094,99
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LiquidificadoÍ industrial A - LO1
(PROINFÂNCIA)Iiquidiítcador irduskiat de 8
litros, Íabricado €m conformidado com a Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho e
Emp.ego NR12 - SeguíanÇá no Trabalho êm
Máquinas e Equipamentos. Caóacidadê: . Copo
com capacidade útil de I litros. 62
Cãráctêrísticás construtivâs: . Côpo íemovivêl
confêccionado em chapa dê aço inox, em peça
única, sêm soldas, com espessura dê 1 mm. .
Flangê do copo em matsrial dáslrco injetádo, em
aÃt claa-

coníormidade vigente.
Almazenamonto
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pessoas Carac{erísticas gêrais: . Constituido de:
Sistema de tratamento akavés de elêmêntos
filtranles que removem os particulados da água e
o cloro livre.

58

Carros colelores de l,xo - cap 1201 - CL
(PROINFANCIA) Descnção . Coletoíês (lipo
contêinerês) paÍa coleta dê resíduos orgânicos e
sêlêtivos, pâra área extêrna, sendo: í (um)
coietor parâ lixo rêcidável, cam câpâcidade dê
,l20 litros/sokg; 1 (um) coletoí para lixo orgânico
(alimentos), com cãpacidadê dê 120 litros/sokg.
Carâcterasticâs

BRALIMPIA 392424 UND 02

59

aplicaçáo semi-industrial, com c"pacidad€ para 5
litros. fabricada em coníormidade com a Normâ
Regulamentadora do Ministério do Trabalho e
Emprego, NR 12 - Sagurança no Trabalho em
Máquinas e Equipaínenlos. 69 Dimersoes e
tolerância: . Largura: 240mm: ' Profundidadel
350mm: . Altura: 420mm; . Toleráncia: +Ê 15%
Caracterlsticas construtivas: . EstrutúÍa ou
suporte Para o motor om aço, com íino

FNPRO aBatêdeira n€tánapl

âcabamento om ntura

Batedeirê BT1
de

ria 5 litros

MANA 483295 01 3.738,7 4 3.7 J8.74

62

Fomo de mrcío-ondas 30 I - Ml (PROINF
Capacidadg: . Volume útil mínimo dê 30 litros,
Íesultado do produto das damercões intemas da
cávidade do equipamênto. Caracteíísticas
construtivas: . Gabinete monobloco em aço
galvanizado revestido jnterna e externamehte
com pinturâ eletrostáticê em pó, na cor brancá. .
lluminaÉo intêma. . Painel dê contÍole digital
com

LG 445383 UND a2 1.182,61 2.365,22

63

Reprodutor d9 imagens - êntrada e salda USB,
wifi, também compalível: MP3; WMA Divxi
Sistemas de cor: NTSC e. ProgÍessivg Scan.
Funções: Zoom, Book Marksr Seach,
Desligamênto automálico, T.ava parâ crianças,
Lêitura Rápida, JPEG Slidêshow. Close Caption
. Conexões: I saída dê vidêo composto. I salda
dê áudio, com conêctividadê para microtono:
saída vÍdêo componento: saída S-Vídêo; saídâ
de áudao dagitâl coaxial . Função Karaokê: com

. Cor: PROINFÂNCIA

MONDIAL 482206 UND a2 3.548,36 7.O97,92

64

Exaustor/ ventilador induslrial oara coifa - EX
(PROINFANCIA) de 40 cm de diámel.o,
produzdo em áço. com motor de poténciê em
1lsCV, vazao de 3000m3/h, RPM 1600 -
50/6OHz e chãve de reve do motor

VENTISOL 43r'710 01 503,80 5r.3,80

65

Gelâdeira ve.ttcál tndustrial 4 portas - RF1
(PROINFANCIA) Reíngerador industriat veítical
de 4 poÍtas, capacidade útil mínima de 1000
lilros, monoíás co 1'10 V ou 220 V (conforme
tensão local), compressor do 1l2 hp, sist€ma de
kansmassão téímica convectiva. atravês de
evaporadores e condensâdores corn sistenla dê
ar forçado (sistema frost-free), dotado de I
pÍatelêrras ajuslávets. . Dtmênsoes âprcximaoâs.
180x'Í25x75cÍ (AxlxP) Caracteíísttcas
construtivas:

GELOPAR UND 01 20.690,00 20.690.00

67

Dimensóes aproximâdas ê tolerância: . Altura:
430mm . Largura: 60mrn . profundidade: 650mm. Tolerância: +l- 10% Características
construtivast . Capacidadê vdumétricâ do copo:
1 lilro.. Cabo (alça) eígonômico.. Lámina de
dupla aÉo. possibilitando c!ílaí na verlrcâl e na

para trituração. . Tampa
or Íemoviveis. . Base

de[4ixer a entos MX olR NF N IAC han(P
omésticad ca eidad depac ilro.

horizontal..
e lâmina

Recipientê
do tritu.ad

BRITANIA 4832S9 01 609,75 609,75
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69

Feno elétrico a seco - FR (PROINFÂNCIA)
Desc.ição: . Potência: 1000W . Consumo:
1,okwh . Cor: branco . Voltagem: í 10V ou 220V
(não é bivoll) DiÍênsões ê Peso: . Dimelsões
apÍoximadâs: 25x1O,5\12 cm (AxLxP) . Peso
aDroximado:750q

I\,4ONDIAL 483312 UND 02 312,67 625,34

Conjunto de lixeira composto por 5 colêlorês -
LXl (PROINFANCIA) Descriçãor . Kit composto
por 5 coletores para colela de resíduos
orgânicos ê seletivos, pârâ área extêma, sêndo:
1 (um) coletor para lixo reciclável (vidro), com
câpácidâde de 50 litros; I (um) coletor para lixo
reciclável (papel). com capacidade de 50 litros: 1

(um) coletor para lixo recicjável (metal), com
capacidade de 50 lilros; I (um) coletoÍ para lixo
orgânico (alimentos), com capacidade de 50
litros; '1 (um) coletor para lixo nâo reciclável, com
capacidade de 50 litros.

BRALIMPIA 368120 02 2.070,00 4.140,00

SEoRETARLA MUNlctpAL oe eoucaçÃo, EspoRrEs, àULTURA, TURtsMo E
JUVENTUDE

Valor Total registÍado: RE í95.883,02 (Cento ê noventa e cinco mil, oitocentos ê oitênta e úês rêais e dois
cêntavos).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMÉNTO: O ajustê com o fornecedor rêgistrado será íormâlizado pela
Secrelaria de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do lrunicípio de Chã Grande ou lnteressados
medianle assinatura de Contrato, observadas as disposiçõês conlidas no Edital do Pregão Eletrônico No
018t2022.

2.1 - O compromisso de entrega só estâÉ caractedzado mediante Contrato, deconênte desta Ata dê Rêgistro
de Preços e Editial de Pregão Elêtr6nico N'018/2022-

2.2 - O Íomecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, Íica obrigado a atender todos os pedidos
efetuados durante a validade desta Ala de Registro de PÍe@s.

3 - DO CONTROLE DOS PREçO§ REGISTRADOS: A SêcÍêtaria de Educaçáo, Esportes, Cultura, Tuísmo e
Juventudê do Município de Chã Grandê adotará a prática de todos os alos necessários ao controle e
administraçâo da presente Ata.

3.'1 - Os prêços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentorês da Ata sêrão divulgados no
Diário Oíicial dos l\runicípios do Estâdo de Pernambuco.

4 - DOS PREçOS: A quâlquer tempo, conforme previsto Art. 17 do Decreto no 7.89212013, o preÇo registrado
poderá ser revisto em decorÍência de eventuâl rêdução daqueles existentes no mercado, cabendo a Secretariâ
de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do N,lunicípio de Chã Grande convocar os fomecedores
regislrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor regislrado se recusê a baixar os preços registrados, a Secretaria de Educação,
Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do Município de Chã Grande poderá cancelar o registro ou convocar
todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas. g€rando novo julgamento e adjudicação
para esse fim.

4.2 - Os preços não seráo reajustâdos durante o perÍodo de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvâdâ a
supervêniência de normas federâis aplicáveis â espécie.

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fomecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado
eÍetuada pela Secretaria de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do l\4unicipio áe Chã Grande à
época da licitação, bem como eventuais descontos por 6la concedidos serão sempre mantidos.

5 - DA VAUDADE DA ATA DE REGrsrRo DE pREÇos: A prêsente Ata terá varidâde de í2 (doze) msses,
contados a partir da datâ de sua assinaturâ.

5 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

70 UND.

6.'1 - descumprir as condições da Ata de Registro de preços.

OAADE
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6.2 - não relirar a respectiva nota de empenho ou inslrumento equivalenle, no prazo estabelecido pela
Administraçáo, sêm justif caliva aceitável.

6.3 - nâo acêitar reduzir o seu preço registrado, na hiÉtese de este se tomar superior àquêles praticados no
mercado;

6.4 - tiver pÍessnte razões de inlerssse público.

6.4.1 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o conlraditório e a ampla
deÍesa, será formalizado por dôspacho dâ autoridade competente do ôrgão gerênciador.

6.4.2 - O Íomecedor poderá solicitar o cancelamentô do seu registro de prego na oconência dê fato
superveniente quê venha @mprometêr a perÍeita execução contratual, deconentes de caso fortuito ou de
forga maior, dêüdâmênb compÍovados.

7 - DA DIWLGAçÁO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇos: A publicação râsumida desta Ata dê Registro dê
Preços na impÍensa oícial, que é condição indisp€nsâvel para sua eficácia, seÉ providenciada pelo órgão
Gerenciador até o qulnto dia útl do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocotreÍ no prazo do vinte dias
daquela data.

8 - DO FORO: O Foro pãra dirimir questões rdativas eo presenle compromisso de FoÍnecimento sêrá o Foro da
Comârca dê Grâvalá/PE, com prêjuízo a qualquer oulro, por mais privilegiado quê sêja.

E, poÍ estarem assim iustos e Contratados, assanam o presente instÍumento em 03 (kês) vias de igual teor e
Íormâ, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a
tudo assistiram ê que também o subscrevem.

- .. I I

ã#.fuâ*,ãtu
cprür r" ôzz.oos.zon-tz

Secreüírlo Íúunlclpâl de Educação, EspoÉês, Cultula,
Turismo e Juvêntude

VIVÂ DISTEEUIDORÀ OE
pnoDulos LrDÂ:2ooo8!r ooo r r z i:i.YJ.'i9lâ',1?illi"'

Silvandro Dlego de Albuquerque Ferrelra
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME
CPF: -loç- ,&- J^, c

Ma pzk i?Yúzw"wr,Y-62
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