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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃq ESPORTES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

PREGÃO ELETRÔNICO NÔ O,I8/2022
REGISTRO DE PREçOS

PROCESSO LtCtrATÓRlO N" 037/2022

ATA OE REGTSTRO DE PREÇOS N' 05712022

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro de 2022, de um lâdo de um lado a SECRETARIA DE
EDUCAçÃO, ESPORÍES, CULTURA, TURISMO E JWENTUDE DE CHÃ GRÂNDE, pessoa juridicâ de direito
público intemo, com sede e Foro da Comarca de Chã Grande, Estado de Pernambuco, localizado à Avenida Vinte
de Oezembro, n''100, Dom Helder Câmara, Chã Grandê - PE, inscrita no C.N.P.J.iMF sob o n' 30.005.9E0/000 1-

86, neste ato representãdo pelo seu Gestor e Secretário de Educação, EspoÍtes, Cullura, Turismo ê Juventude Sr.

Joêl Gomos da Silva, Brasileira, Divorciado. PÍoíessor e Farmacêutico, nomêado por meio da Portaria No

OO5/2021 datada em c/.10112021, portador da Carteira de ldentidade n'5.322.402 SSP/PE, CPF n" 027.009.264-
12. no uso de suas atribuiçõas legais, neste ato denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR DO
REGISTRO DE PREçOS, roallzado por mêio do PREGÃO ELETRÔNICO No 018/2022, e do outro lado, a
EmpÍesa adjudicatária nos itens abaixo, Homologâda em 2710912022, do.avante denominada FORNECEDOR, tem

entre si, justo e avençado a presente Ata que, quândo publicâda, terá efeito de comprombso ds íornocimento,
nos termos dô Decrêlo no 7.892, de 23 de janeiro de 20'13, que regulâmenta o art. 15 dâ Lei no 8.666/93.
observâda as condiçóes estabelecidas no âto convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

í - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desla data, Íica registrado nesta Secretaria de Educação,

Esportes, Cultura, Turismo e Juventudê do Município de Chá Grande - PE, observada a ordem de classiÍlcação,
os preços do Íomecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de íomecimento, nas

condiçóes estabelecidas no ato convocatório.

í.í - Fomecedor- ltem

c tNDÚsrRlA E coMÉRclo DE MÔvEls LTDA EPP, CNPJ N'4í.04.:i.3í710001-92, com sede à Rua Maria

Amália Nogueira, No 241 - Celeiro das A,egrias Fuluras - Camaragiba/PE - CE?: 54-774-280, Fone: (81)

3031.2437, representada por sua Representante Legal, Sra. Maria Cecília Meira Lins de Sousa Dias, brasileira,

sotteira, empresária, residente e domiciliado em Camaragibê/PE, CNH No 05459176151 DETRAN/PE, CPF/l\rF N"

100.818.124-25.

TTENS - ÉxCLUS|VO pÂRA igCROEMPRESÂS E ETTPRESAS DE PEQUENO PORTÉ (arllgo48,lll da Lei í2312006)'

778,00 3.112,00PRÓPRIA 483946 UND. 0404

Armário roupeiro elÍ aço com 12 portas -
(PROINFÂNCIÂ) Descrição: Roupeiro eín aço na coÍ
cristal, confeccionados em chapa de aço "22"
(0,75mm), corElituído por 12 portas. As poÉâs devem
possuir venezianas para arejamento e possuir pitão
para cadeado; Não será aceito ondulações.
ressaltos. rebarbas ou imperleiçó€s no acabamsnto
dos Íoupêiros; Devem seÍ tÍatados contra oxidação
com fosfato de zinco e pintados com Ínta êspec al na
cor platina com secagem 9m êsMa: Após o processo
acima dêscíito o produto dêve seguir para uma
êstufa de alta temperatura para rêcêber a pintura
p€lo processo elêtrostático de pintuía a pó,
cônsolidando a supBrficiê do produto com 50 micra
dê espessuÍâ dê ünta, no mÍnimo. Possuir dobradiças
internas paÍa êútaí anombamontos coín abertura dg
135', pés rêmovívêis com sâpâtâs plásticas
nivelado.as O3l8". Dimensóesr Altura: 1945 mmi
Larqúrâ: 900 mm; Profundidadê: 400 mm
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ConJunto para êluno tamánho 03 - CJA{3
(PROINFANCIA) Coniunto de mesa relângulêr com
uma cádeiB para crianças de 5 a 6 ahos. Mesá,
d6scrição: ir€sa para allura do aluno compr€êndida
entre 1,19 e 1,42, com tampo íetangulaí em MDP ou
MDF. revestido na íace superior em laminado
mêlamÍnico de alta pressão. Estrutura tubular @r açq
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Dimensôes: Altura da mesa: 59.4 cm: Tampo da
mesa para 01 lugar: 45 x 60 cm: cáractêrísticas:
Tampo em MOP ou MOF, com espessura de 18mm,
revestido na faÇ€ sup€rlor am lamanado melamínico
de alta pressâo,0.8mm de espessura, acábamento
textunzado. na cor CINZA, cantos arredondados.
Revesúmento na facê inforior em chapa dê
balanceamenlo - conlra dacâ fenólica de 0,6mm,
lixadâ em uma face. Topos encábeçados com Ílta de
bordo em PVC (cloreto de polinivinila) corn 'primer",
acabamento texturizado, na cor AMARELA (ver
reíerências), coladas com adesivo'Hot Melting".

ValoÍ Total registrado: Ri 12.472,00 (Doze mil, quatÍocantos e sotenta € dois leais).

Z - DA EXPÉCTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela

Secretária de Educação, Esportes, CultuÍa, Turismo e Juventude do Município de Chã Grande ou lnteressados
mêdiante assinatura de Contrato, obsêrvadas as disposições contidas no Editâl do Pregão EletÍônico N" 018/2022.

2.1 - O compÍomisso d€ €ntrega só estará caracterizado rnediante Contrato, deconentê desta Ata dê Regisúo de
Preços e Edital dê Prcgáo Eletíônlco No 01812022.

2.2 - O íomecedor registrâdo, dentÍo dos quantitâüvos êstimados, ficâ obrigado a atendêÍ todos os pedidos

eÍêtuados durânte â validade destâ Ata de RegistÍo de Preçcs.

3 - DO CONTROLE DOS PREçOS REGISTRADOS: A Secretaria de Educação, Esportês, Culturâ, Turismo e

Juventude do MunicÍpio de Chã Grandê adotará a pÉtica de todos os atos necessários ao controle e

adminisl.raçáo da presente Ata.

3.í - Os pregos rêgistrados e a indicação dos respectivos fomecêdores detentores da Ata seíáo divulgados no

Diário Orichl dos MunicÍpios do Eshdo de Pdmambuco.

4 - DOS PREçOS: A qualquer tempo, conÍorme prsvisto Art. 17 do Oecrêto no 7.89212013, o prêço rÊgistÍado
poderá s€r revisto em d€coÍrgncia da eventual r€dução daqueles existontes no mercado, cabefldo a Sêcrelaria de

Educação, Esportes, CultuÍa, Turismo e Juventude do Município de Chã Grandê convocar os fomecedores
Íegistrados parâ negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fomecedoÍ registÍâdo se Íecuse a bâixer os píeços rêgistrados, a SecÍetaÍia dê Educâção, Esportes,

Cultura, Túrismo e JuvênhJde do Município dê Chã Grande podeÉ cancslar o rsgistÍo ou convocar todos os
fomecedores registrados para ofêr€cerem novâs propostas, gerando novo iulgamênto e adiudicâÉo para êss€ fim,

4.2 - Os preços nâo serão reajustados durante o período de validade da Ata dê Registo dê Preços, ressalvada a
superveniência de noÍmas federais aplicáveis a espécie.

4.3 - O diíerencial de preço entre a proposta iniciâl do iornecêdor detentor da Ata e a pesquisa de mercado
€fetuâda pela Secrêtaria d€ Educaçáo, Esportes, Cultura, Tudsmo e Juventude do Municipio de Chã Grands à
época da licitação, bem como evantuais descontos por ela concedidos ssÍão sempÍe mantidos.

5 - DA VALTDADE DA AÍA DE REGISTRO DE PREçOS: A presentê Ata terá validado do 12 (dozo) mesos,
contados a partir da data de sua âssinatura.

6 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fomecedor terá sêu regislro cancelado quando:

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

6.2 - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prâzo estabelecido pela

Administração, sem justmcativa aceitável.

6.3 - não aceitar rêduzir o seu prêço rêgistrado, na hipótese de êstê se tomar supêrior àqueles prâticados no
mercado;

6.4 - tiver presente razôes de interessê público.
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6.4.1 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurâdos o contraditório e a âmpla defesa,
será formâlizado por despacho da autoridade competente do órgáo gerênciâdor.

6.4.2 - O fomecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na oconência de fato
supervenisnte que venha comprometer a perfeita execução contralual, decorrentes de caso fortuito ou de
força maior, dêvidamênle comprovados.

7 - DA DIVULGAçÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de
Preços na imprensa oÍlcid, que é condiÉo indispensável para sua eÍlcácia, sêrá providenciada pelo Orgão
Gerenciâdor até o quinto dia úlil do mês seguinte ao de sua asslnaturâ, pâEr ocorrer no prazo de vinle dias
daquela data.

I - DO FORO: O Foro para dirimir questôês relativas ao pÍesente compromisso de Fornecimento será o Foro da
Comarcâ de Gravatá/PE, com prejuizo a qualquer outro, por mais pÍivilegiado 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 Íins previstos em drreito, na presença das duas teslemunhas abaixo idêntificâdas, que a tudo
assistiram e quê também o subscrevem.
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