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SEGRETARIA MUN|C|PAL DE EDUCAçAO, ESPORTES, CULTURA, TURTSMO E
JUVENTUDE

PREGÃo ELETRôNrco N. oíB/2022
REGISTRO DE. PREÇOS

PROCESSO LtCITATORIO No 037 t2022

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS No 060/2022

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro de 2022, de um lado de um lado a SECRETARIA
DE EDUcAÇÃo, ESPoRTES, CULTURA, TURrsMo E JUVENTUDE DE cHÃ cRANoE, pessoa
jurÍdica de direito público interno, com sede e Foro em Pernambuco, localizado à Avenida Vinte de
Dezembro, n" 100, Dom Helder Câmara, Chã Grande - PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o no

30.005.980/0001{6, neste ato representado pêlo seu Gestor e Secretário de Educação, Esportes,
Cultura, Turismo e Juventude Sr. Joel Gomes da Silva, Brasileira, Divorciado, Professor e
Farmacêutico, nomeado por meio da Portaria No 005/202'l datada em 0410112021, portador da Carteira
de ldentidade no 5.322.402 SSP/PE, CPF no 027.0O9.264-12, no uso de suas atribuiÇÕes legais, nestê
ato denominado,simplesmen-te oRGÃo GERENCIADoR Do REGISTRO DE PREçOS, realizado por
meio do PREGAO ELETRONICO N' 018/2022, e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos itens
abaixo, Homologada em 27llgl2l22, doravantê denominada FORNÉCEDOR, tem entre si, justo e
avenÇado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimênto, nos
termos do Decreto no 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei no 8.666/93,
observada as condiçÕes estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

í - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado nesta Secretaria de
Educaçáo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do Município de Che Grande - PE, observada a
ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o
compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.1 - Fornecedor- ltem

ÔMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, CNPJ N" 3í.737.518/0001.36, com Sede à
Rua Governador Jorge Lacerda, N" 241 - Guabirotuba - Curitiba/PR - CEP; 81.510-040, Fone: (4'l)
9.9728.6191, represe:rtada por seu Representante Legal, Sr. Lucas Eduardo Vieira Pedroso, brasileira,
solteiro, empresário, residente e domiciliado êm Curitibá/PR, CNH N" 06476441947 DETRAN/PR,
cPF/MF N" 090.883.959-69.

ITÉNS - EXCLUSIVO PARÂ MICROET,PRESAS E EMPRESAS DE PEOUÊNO PORÍE (aÍtigo 48, III da Lei 123/2006).

ValoÍ Total registrado: R$ 24.800,00 (Vintê e quatro mil e oitocentos reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o Íornêcedor registrado será forn,alizado
pêla Secretaria de Educaçáo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do Município de Chã Grande ou
lnteressados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposiçÕes contidas no Edital do Pregão

AR'.4 CATMAT unitário TotalITEM

01 24.800.00 24.800.0068

Máqurna de lavaí loucas industíral tipo monocamara -
LV(PRolNFÂNCA) DescriÉo: . lava louça industrial, tipo
monocámara. Pré-reqursitos: . É de inteira
responsabilidade do cliente toda instalação predial. cujos
pÍocedimentos abaixo devem ser observados.
Procedimentos paÍa instalaÉcr . A instalaçáo da
máqurna lava louÇâ deve ser íeita com os necessános
cuidados para evitar prcblemas e danos ao equipamento
e garantií sua plena utilizeÉo.58. âo receber o
equipamento veriÍicar se o mesmo sofreu danos dê
transporte Em caso de suspêita notificar irnediatamente
o revendedor ou a fábrica.
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2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de
Regastro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico N" 01812022.

2.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os
pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria de EducaÇáo, Esportes, Cultura,
Turismo e Juventude do Município de Chã Grande adotaÍâ a prática de todos os atos necessários ao
controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicaÉo dos respectivos Íornecedores 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 n" 7.892/20'13, o preço
registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual reduÉo daqueles existentes no mercado,
cabendo a Sêcretaria dê Educaçáo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do 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, a Secretaria de Educação,
Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do Município de Chã Grande poderá cancelar o rêgistro ou
convocar todos os fornecedores registrados para oÍeÍecerem novas propostas, gerando novo julgamento
e adjudicaÇão para esse fim.

4.2 - Os preços nâo seÍão Íeajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços,
ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze)
mesês, contados a partir da data de sua assinatura.

6 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro clncelado quando:

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

6.2 - não retirar a respectiva notia de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administraçáo, sem justificativa aceitável.

6.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;

6.4 - tiver p[esente razôes de interesse público.

6.4.1 - o cancelamento de registro, nas hipóteses prêvistas, assêgurados o contraditÓrio e a
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de
fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes 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 ê condição indispensável para sua eÍcácia, será
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4.3 - O diferencial de preço entre a propostâ iniciel do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de
mercado eÍetuada pela Secretaria de Educação, Esportes, Cultura, Turasmo e Juventude do Município de
Chã Grande à época da licatação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre
mantidos.
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providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

I - DO FORO: O Foro para dirimir questôes relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o
Foro da Comarca de Gravatá/PE, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que se.ja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual
teoÍ e forma, para todos os Íins previstos em direito, na presênça das dues testemunhas abaixo
adentificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.
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Lücas Eduardo vieiÍa Pedroso
ôueca couencnL DE EourPAMENTos

EIRELI EPP
CONTRATAOA

CP 027.009.264-12
Secretário Municipal de Educação, EspoÉes,

Cultura, Turismo e Juventude

TESTENTUNHAS:

NOME
CPF:
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CPF:
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