
SECRETARIA MIINICIPAL DE EDUCAçÃO, ESPORIES, CULTURA, TURISMO E
JUVÊNTUDE

PREGÃO ELETRÔNICO N" 018/2022
REGISTRO DE PREçOS

PROCESSO LICITATÓRIO N" 03712022

ATA DE REGISTRO DE PREçOS NO 059/2022

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro de 2022, de um lado de um lado a
SECRETARIA DE EDUCAçÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE CHÃ
GRANDE, pessoa jurÍdica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Chã Grande,
Estado de Pernambuco, localizado à Avenida Vinte de Dezembro, no 100, Dom HeldeÍ Câmara, Chã
Grande - PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o no 30.005.980/0001'86, neste ato representado pelo seu
GesloÍ e Secretário de EducaÇão, Esporles, Cultura, Turismo e Juventude Sr. Joel Gomes da Silva,
Brasileira, Divorciado, Professor e Farmacêutico, nomeado por meio da Portaria N" 005/2021 datada
em 0410112021, portador da Carteira de ldentidade n' 5.322.402 SSP/PE, CPF a' 027 .009.264-12, no

uso de suas atribuiçÕes legais, neste ato denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADoR DO
REGISTRO DE PREçOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO No 01812022, e de outro
lado, a Empresa adjudicaÉria nos ilens abaixo, Homologada em 2710912022, doravante denominada
FORNECEDOR, tem entre si, justo e avênÇado a presente Ata que, quando publicada, terá eíeito de
compromisso de fomecimento, nos termos do Decreto n" 7.892, de 23 de janêiro de 2013, que
regulamenla o art. 15 da Lei no 8.666/93, observada as condiÇões êstabelecidas no ato convocalório e
consoante âs Cláusulas que se seguem:

1- DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, íca registrado nesta Secretar,a de
Educação, Esportes, Cultura, TuÍismo e Juventude do Município de Chã Grande - PE, observada a
ordem de classificação, os preços do fomecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o
compromisso de fomecimenlo, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.1 - Fornecedor - ltem

KCR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ N' 09.251.62710001.90. COM SêdE à RUA

Marechal Mascarenhas de Moraes, No 88 - Parquê lndustrial - Araçatuba/SP - CEP: 16.07$370,
Fone: (18) 3621.2782 - 2102.5511, representada por seu Representante Legal, Sr. lúarcos Ribeiro
Júnior, brasileira, casado, empresário, residente e domiciliado êm Araçatuba/SP, RG N'27.601.292-6
ssP/sP, CPF/MF No 226.722.70ü80.

TTENS - EXCLUSIVO PARA MICROEiIPRESAS E EIIPRESAS DE PEQUENO PORTE (anlgo,|E, lll da Lei 123/2006).

380386 UND 01 1.384,00 1.384,00LIDER50

aatança plataforma 15okg - BL2 (PROINFÂNCIA) com
coluna e piso móvel, fabricada ê aferida de acordo com o
"Regulamento Técnico Mêt ológico pã.a ln§trumentos de
Pesagem náo Automáticôs" - PoÍtaria INMETRO n" 236,
de 22 de dezembto de 1994. Dimensôês e tolerância:
Plataíormâ:. LarguÍai 43cm.. Comprimento: 61cm. '
Tole.ância: +l- 1O'h. Capacidader . Câpacidade de
pesagem: 150 kg. Caracte.isticas construtivas ê
funcionais: . com platâformâ ê piso móvel.'Coluna
tubulâr longa. . Daüsão de 509. 68 . lndicador: batêriá de
lonqa duraÇão.

01 '1.279.00 1.279,00444157LIDE R61

Balançâ digitâl 15 kg - BL1 (PRoINFÀNCA) lâbÍicâda e
aíerida de acordo com o "Regulamento Técnico
Metrológico parê lnstrúmentos de Pesagem nào
Automáticos - Porlaria INMETRO n" 236, de 22 dq
dezêmbío de '1994. . Classificação metíológica: "Íipo lll".
Dimensóes mínimas do prato: 240 x 325 mm; 'Pêso
mínimo do equipâmgnto: 3,'100 kg; . Capacidade: 15 kg; .
Divisão: dê 5a em 5q.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

valor Total registrado: R§ 2.663,00 (Dois mil, ssiscêntos ê sessenta ê três rêais)'

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado
pela secreta a de Educaçáo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do Município de chã Grande ou

interessados mediante assinatura dê Contrato, observadas as disposições conlidas no Edital do

Pregão Eletrônico No 018/2022.

2.1 - O compromisso de entregâ só êstará caractêrizado mediante Contrato, decorrênle dêsta Atâ dê

Registro de Prêços e Edital de Pregão Eletrônico N' 0í8/2022.

2.2 - O Íornecedor registEdo, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os

pedidos eÍetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREçOS REGISTRADOS: A Secretaria de Educação, Esportes, Cultura,

Turismo e Juverúude <lo Município dê Chã Grande adotará a prática de todos os atos necessários ao

controle e adminislraúo da presente Ata.

3.í - Os prêços registrados e a indicação dos respectivos fomecedores detênlores da Ata serão

divulgados no DiáÍio Oficial dos lrlunicípios do Estado de Pemambuco'

4 - DOS PREÇOS: A qualquer têmpo, conforme prêvisto Art. 17 do Dêcrêto n" 7.8922013, o preço

registrado podórá ser revisto em deconência de eventual redução daquelês êxistêntês no_ mercado,

caienaô a'Secretaria de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do MunicÍpio dê chã

Grande convocar os fomecedores registrados para negociar o novo valor'

4.1-casoofomecedorregistradoserecuseabaixarospreçosregistrados,a.Secretariade
EJrcaçaã, Êsportes, Cultura, iurismo e Juventude do MunicÍpio de Chã Grande Podêrá cancelar o

registró oú convocar todos os fomecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando

novo julgamento e adiudicação para esse fim.

4.2 - Os preços não serão reajustados durante o período dê validade da Ata dê Registro de Preços,

ressalvada a ;uperveniência de normas fêderais aplicáveis a êspécie'

4.3 - O diÍerêncial de preço entrê a proposla inicial do fornecedor detêntor de Ata e a pesquisa de

mercado efetuadâ pela Se;retaria de Êducaçao, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do MunicÍpto

àu Cna Orand. à época da licitação, bem como eventuâis descontos por ela concedidos serão sempre

mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS: A presente Ata terá validado de í2 (doze)

meses, contados a partir da data de sua assinatura.

6 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedoÍ terá seu registro cancelado quando:

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

6.2 - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivelente, no prazo estabêlecido pela

Administração, sem.iustificativa aceitável.

6.3 - náo aceitar reduzir o seu prêço registrado, na hipólese de este se tornar superior àqueles

praticados no mercado;

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, será formalizado por despacho da autoridade competente do óÍgão gêrenciador.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçAO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

6.4.2 - O fomêcedor poderá solicitar o cancelamenlo do seu registro de preço na ocorrência de
Íato superveniente que venha comprometer a perfeita êxecução conhatual, decorrentês de caso
fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 - DA DIVULGAçÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS: A publicação resumida desta Ata de
Registro de Preços na imprensa oÍicial, que é condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pelo Órgão Gerenciador alé o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de vinte dias dâquêla data.

I - DO FORO: O Foro para dirimir questóes relâtivas ao presentê compromissô de Fornecimenlr será
o Foro da Comarca de Grevatá/PE, com prejuÍzo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim lustos e Conlratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual
teor e íoÍma, para todos os Íins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo
identificadas, que a tudo assisliÍam e que também o subscrevem.
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SecÍêtário Íúuniclpal de Educâção, Esportê6,
CultuÍa, Turismo e Juvêntudê
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DE EQUIPAMENTOS
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Marcos Ribeiro Júnior
KcR coMÉRcto DE EeutpAÍuENTos LToA

EPP
CONTRATADA

TESTEi,4UNHAS

NOME:
CPF: 1a
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