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REGTSTRO DE PREçOS

PROCESSO L|CTTATORTO N. 01 0/2022

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS N" 025í2022

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2022, de um lado o nAUrutCíptO Oe CXÃ GRANDE,
pessoâ jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Chã Grande. Estado de
Pernambuco, locatizada à Avenida Sâo José, n'101, Centro, Chã Grande-PE, inscrita no Ç.N.P.J.IMF
sob o no í1.O4§).806/000Í-90, neste ato representado pelo Secretário de Educação, Esportes, Cultura,
Turismo e Juventude, Sr. Joel Gomes da Silva, brasileira, divorciado, Servidor Público, nomeado por
meio do Decreto No 036 de 01 de setembro de 2018, portador dã Cartêira de ldentidade no 5.322.402
SSPIPE, CPF no O27.OA9.2M-12, EM CONJUNTO com o Secretário de Govemo, Sr. Sérgio Femandes
de Carvalho, brasíleira, divorciado, cornêrciante, nomeado por meio do Decreto No 036 do 01 de
setembro de 2018, portador da Carteira de ldentidade no 3.581.163 SSPIPE, CPF no 649.4ô8.8644O, no
uso de suas atribuiçÕes iegais, neste ato cienominacio simpiesmente ÚngÃO GERENCIADOR DO
REGI§TRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO No 007Í2o22; o FUNDO
MUNICIPAL DE A§SISTÊruCn SOCIAL DE CHÃ GRANDE-PE, pessoa jurídica de direito púbtico
interno, com sede e Foro da Comarca de Chã Grande, Estado de Pernambuco, localízado à Rua José
Trajano Lopes, 54 - Augusto David Çhá Grande-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o no
13.671,776Ít1001S5, nêstê âto reprêsentado pela sua Geetora e Secretária de Desenvolvimento Social
§ra. Alexand:'a Maria Gomes da Foneeca Neto, brasilêira, casada, Funcionái.ia Pública, nomeada por
meio da Portaria No 003X2017 datada em A210112017, portadora da Carteira de ldentidade no 4.668.327
sDSlPE, CPF no 988.031.664-9t a SECRETARTA DE EDUCAÇÃO, ESFORTE§, CULTURA,
TURISMO E JUVENTUDE DE CHÃ GRANDE, pessoa jurídica de diréito público interno, com sede e
Foro da Cornarca de Châ Grande, Estado de Pernambuco, localízado à Avenida Vinte de Dezembro, no
100, Dom Helder Càmara, Chá Grande - PE, inscrita no C,N.P,J./MF sob o no 30.005.9801000í-88, neste
ato representado pelo seu Gestor e Seeretár"io de Edueaçáo, Esportes, Cultura, Turismo e.luventude Sr.
Joel Gomes da Silva, Brasileira, divorciado, Servidor público, nomeado por meio da Portaria No
Aa5no21 datada am cd.10112021, portador da Carteira de ldentidade no 5.3D..4A2 Ssp/pE, CpF no
027.009.264-12, no uso de suas etribuiçóes legais, neste ato denominados simplesmente ORGÂOS
PARTICIPANTE§ DO REGISTRO DE PREçOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRôNICO No
AOTIZ§22, e de outro lado, a Empresa adjudiçatária nos itens abaixo, Homologada em SATilZOZZ,
doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando
publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto Federal no 7.8g2 de
23.01.2013, que regulamenta o art. 15 da Lei no 8.666/93, observada as condiçÕes estabelecidas no ato
convocatorio ê consoante as Cláusulas que se seguem:

í - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado neste Município de Chã
Grande - PE, observada a ordem de classificaçáo, os preços do fornecedor registrado a seguir
relacionado, objetivando o comproÍnisso de fornecimento, nas condiçÕes estabelecidas no ato
convocatório.

1.1 - Fomecedor- ltem

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRE§TE MERTDIONAL LTDA ME, CNPJ N'40.876.269/0001.50,
com sede à Rua Sargento Silvino Macêdo, No 03, São José - Garanhuns/PE - CEP: 55.2g5480, Fone:
(87) 3762.0445. representada por sua Representante Legal. Sra. Raíssa Rabêlo Ferreira. brasileira.
solteira, empresária, residente e domiciliado em Maceió - AL, RG No 4.AO7.225-8 SDSIAL, CPF/MF N"
136.619.254-07.

r)

ITÉM ÊE§CruçeO UNIOAOE MAREA PrsÍeitura

Educácã§

FMAS
Unitârio Tatal

01 incotor p/ limpêza em geral, em embshgem do O.l

Muriático çomposto + h20
Litro Limpa Tudo 120 80 60 260 6,90 1.79ê,00

04
Alcool Eülico - com Eor alcoólico ente - trUraúdo,
embeledo em fasco plásüco de 500 ml. Caixa c/12
unidâdês.

Caixa Bellobella ?OD 30
(n 05 55 42.44
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05
Avental de cozinha com bolso

Unidade MC 0 200 120 320 9,50 3.040,00

08

Bacias em polipropileno ds alte donsidade (PEAD),
alta rêsistênoa a Ímpacb, parsdês ê fundo
rebrçados. O produto ciev€ ter registo do inrnoiÍD,
nâ coÍ ãzul, capacldad€ perâ 15 litros.

Unidade Merconplâst 100 50 80 230 9,50 2.185,00

tí Balde otástico com caoacidade oara 2O litos. Unidede Merconplast 100 50 30 180 10 00

í3

Cera Liquide pera piso - principio aüvo soh€fita da
p€tólso, composiçáo básicá silicon€, parafina,
brÍrDl, corânts, consaryenb, peÍfumo ô outra6
q..ü.Énqiae ÇJimicas pcrmitidar, bor não volátei.
mínimo 3,5% na caEgoria pronto uso,
Econdicionado em frasco plástico, caixa com 04
bômbonas conEndo 5 litos cada. Produto com
Reoisfo no MinistÉrio da Saúde.

Caixa Beoker 50 50 10 110 48,00 5.280,00

17

Copo d3scartávol coníbccionado com resina
tennoplástica bránca ou t'anelúcida clm
ápâcidàdê dc 50 ml, ÍÍEdindo epíoxirnadsíÍrnb
5,0 crn de diâmefo na bocs, 3,0 cm de diârÍpto no
fundo e 4,0 cm de atü.rra. Os copoe devem ser
homogôneos, issnbs dG meteriais êsfenhos.
bolhas. rachaduras. furos. d€Íonnâçõês. bordâs
âliâdas ou rebarbaG, não d€\€m ap(esentâr
6ujidadss inbme ou extêmaír§nte. Acondicionado
coníorme praxc do ÍabricanE, em embalaçm
plástica na caixa com 50 üras com 10O unir:lades
câda, de íorne a geranür a higíene e inbgrid.de
do produb aé sau uso. A enúalagem deverá
conter oxbmam€nb os dados de idantificaçâo,
procêdênêie I quánüdâd€. Dôvêrá âbndsr âs
condiçóes g€râis da NBR 148ô5 e NBR 1323O da
ABNT,

Caixa Cristal
Copos

100 70 30 200 47,00 9.400,00

22 água, em fÍa€co dê elumÍnio com rtoo ml em caixe
com 12 unidades. Produb cit regisuo no Minísürio

ambiental naaerossol fragrância
de lavanda álcoo etilico nilib§uave. de esodio

Caixa Glâde 24 12 06 42 89,00 3.738,00

25 cerdas
plásüco para limpeza em g€ral, oval,
e ruporb dástfuo íytdindo Unidade Condor 70 50 30 150 3,ZJ 480,00

26 35cm. Unidade Cristal 10 30 05 45 12.00 540.m

30

qualid:de, ecabanEnto perfuito, com ponta
abra§va, ínêdindo apÍoxiínâdaÍnenb 6 cm de
comprimenb btal. Acondicionado cm caixa§
redsbntss conêndo aproxímâdaÍmnte 40 palitos,
reembeledor em Íardo com 20 maço§, de íonne a
gârantir ã inEgridads do píodub aÉ s€u uso. A

deverá conter BxÉmemenie os dados
de

FósÍoro, em madeirc ds primeirâ

Fardo Parana 70 50 10 130 9,m 't.170,00

32
Guardanapo d3 Fpel Ín€dindo 23 x 22 cm. Í,olhag
eimplee, liao, na cor brsncâ, sup€Íior a 7O%,
nÉxiÍno d€ 15 míÍúÍn . PaccíE cDm 48 uni{radÊÊ.

Pacote Brasileiro 100 100 60 260 1,go 4S4,00

?t

lnsaticida aerossol - ingÍêdirnbs ativos d-alebina
0, I 3596, d-btrarÍÉtina 0,1 096, pennetrina 0, 1 0%.
Composrçào ingíêdienês aüroe, vêiÕulô,
prop€lênê6, aditivos s antioxidantes. uso d€ água
como solvenb, com tave d€ sêgurançe. contendo
300 rnll232g em caixa com 12 unidades. O píodub
dsw náo conteÍ clôrolluorcâítono ê ser eficaz
contra: ÍÍtoscas, ríÉsquibs e barates.

CQD an íÃ e§ or nô an7Âm

37

€m ac.ionamênto de tâmpe por
pêdâl: com capacidade paÍa S0 lifos. Medidas:
4.tcm (hrgurã); 72cm (aÍtrÍâ); 33cm

Lixeira

Unidad6 Bralimpiâ 80 60 10 150 99.00 í4.850,00

{u Pá de lixo plástioe - de dimensão
UUZIA unsEr tw JU ôU lw c,cu o&w

.15 €nvolvêr:
rolo

Papel filnn d€ PVC; plá§üco; üan§paronb; par.t
@nÉBÍvar: 28cm d6 espegauÍa Rolo WYDA o5 50 10 6,30 409,50

49
Papel Toalha rolo da 2. cm, Íarô com 24 roioJ
rnêdhdo 14 c',t x 22 cm cede fu.lha dupla piooÊde
e softâda. 10q% celulosê.

Fardo Dubelle 100 1m 50 250 49,00 12.250,00

50

Pqdrâ senitária clm suporb paÍa \,Írso sanitário
co,.n í.sgr§ncss, e,"n consis$ncie sslide, eucelips,
floral, lavanda e pinho, composb de 98,gg% de
oaradicorobenzeno. Caixa oom 4€| unidedGS.

cí48 Limppano 50 40 20 110 42,00 4.620,m

52
Querosane êmbelag€m plástha com Í lifo com
dêscÍiçâo dô ÍâbricanE e prazo de velidedê. Caixa Caixa KAO 40 30 0 70 120,00 8.400,00

53

para piso com cabo em madaira rêsis{êntê e
rêvorüido com plárúico, base em plás*ico nsdindo
4O cm, com fâmina d€ borechâ dupla de excêlênE
durabiiidecie a borraúe deve ultrapassar a base

25 mm.

Dúzia Cristal 80 60

,À^
20 160 8,90 1.424,ú

) AA

GffiÊlpinde
llt,,. ll*. #,+t.r,'

omcedéncia e ouantidade

65
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composiÉo básica, carbonab de sódio, coranE
carbonato de cálcio, especifieaçôes coranE e água
oonrum embalado êm seco plástirx de 200 gramas,
enriraiagens conbncio 05 (cinco) unidac[es, caixa

50 unidádes.

Sabão amarelo em

Caixa Espumil tzu tw 100 ótu 48.00 í5.3€0,00

55 Sebào dc coco trHlb com 200 g. Caira o/ 5O
unil&. Caixa Espumil 30 2A 40 90 55,00 4.950"00

57 Sebonêtê ãduno 90 g. Ceixâ com í2 unidedes. Câixâ Even 50 30 50 130 24.A0 3.1?O.@
63 Ssco Plédico eapecidade d€ 5 Ke. bobinâ. Unidad€ NBw Plâst 80 40 0 120 26,00 3.120.00

ô6
Toelhe dc benho cm micmfibra tarnanho G, 80X
130 crn. Unidade Sanüsta 0 100 100 í 8.00 1.800,00

Toalha de rosÊo de cor azul 6 bnanca, com SOcm X
80 cm.

ôs Toalha para Íres. dB M lugares com 1,00M x
1,50M. UnidâdB Sânüstâ 40 0 40 ,10,00 LWU,W

8g
Toelha para m€€a dê 06 lugaÍas com 2,00 m
rêtalgular Oxlbrd liso na cor brâncâ. Unidade Santista 0 40 40 65,00 2.600,00

71

Vassoura peni vaso san$ário - Ésôovâ peÍe
liopeza, com cerdas de nylon; para limpeea em
geral; cabo âm dás{co rnedindo 17 cm,
Ê^hYimâ.1â rc^b

DúÊia CnEtal 30 o5 55 5.00 4t c,uJ

7§

Frsldã inântil hmanho M: Fraldas descartáveis
iaÍenü|, temBnho rnádio. Forrnab ana6mico, tipo
calça, com íacharnenb na cint râ por meio de fitas
adesÍvas eposicioúveis, baneiras pmEbres
antivazamento, para criança com p6€o dê até 10
kg, atúxica, hipoêÍ€rg*nicê. Parote com 50
unidÊde§,

Pâcotê Hipopo o 480 0 480 28,00 13.440,00

70

Ponsde ffrtisssedure inântit: Pomedâ para
piêvài]çÊo dÊ assaduras. Produt: deveÉ
apresentàr íórmul& que probjâ o beÉ das
asÊâduras, rnrnbndo a hidrâhçáo nâtural da psl6,
através da eshbebcinpnto dÊ urna bârr6ira
mêcâfiícs €nfc a p€b do b€bê, a urina e âa Íêzês,
êvitando quê 6ítas 3nrÊm am contab com a pêlê,
causando assadurae. O pÍodub deverá poÉsür
oheirc agradável c ser Écil de espalhar e da
rêmover. Embalegem contEndo no minimo 90 gr.
Prociuto devoÉ ser ciermabbgicanente tastaci:.
Validads mlnirna (b O6 (seis) fiÊses a partir da
dq[@enteSâ.

UNO, BabyMed 0 '120 120 11,99 1.438.80

80

dêrnsb,ogiceÍEnb: sêm saHo nêm álcool, pen
limper dclioedencnb er dobrinhes d. polê do
bâbê. Fouruh hidreEnb e hipoalergênim.
EmbâlegGm tipo f,ip ffop, quê ascâgura E umidads
6 e mãciêZ, cofit8ndo no minirno 400 unk adê§,
medindo apÍoximâdaÍÍEnb 17x12 cm, câda.
Prodtrto dewrá possuir validade míninra de 06

EstâdoLenço umedecido.

UND. Hipopo 400 400 12,00 4.800,00

83
Ína§as.

csbo de polipropil€no ínÊdindo ênt6 14 ê 16cfi de
denEl inÊr*il, com fornxb anatâmim, oom

UND Colgâtê 0 1.000 1.@0 1,00 1.000,00

parâ bebê, com no mínimo
Produto hipoaleçÊnico, com Íragráncia suave,

Érmula hidratanE e dermablogicamente êsEde,
para linpar gtavernente sem agredir a pele do
bebê. Validade mlnima de 06 (sêis) rn€sês â perlir
jle dátâ cle gntege. Pacob com I2 Unidades.

gos
SabonetÊ em Earra

^uxil 
Í Ê

B6

Cobnêbs; l.lasbs íexíveis,
propolcionendo segurençe. Com pontas de
atgodào que nâo soltsm fiapos, anügerme
(Triclosan 0,496) que o manÉm liwe de micróhios
mês.no depob do cerurcÍro abêrto. Caixa com 15O
unidadÊs PrrrdrdÊ f-rtâlmênte â!óxico Validade
minima de 06 (seiE) Ínês6s a pertir da data de
.9Qr-9ÍE

UND. Cot6§ 300 0 2.80 840,CO

88

Esoova de cabElo oerdas maciae: Escorra de
cebelo para bebê. Cerdas rnacias e suares, cabo
de PVC. Produto toElrnsnb atóxico. Cabo com
tBÍUJra entidêslizente, pâra êvitar que escsÍr€guê
das rnào§.

UND. Santa Clara 0 í0 0 í0 10,00 100.00

89
Escova de cabelo, àrnanho médio, cabo de
mÊddíÊ, ceidâ3 nâtureb, validede indêtêrminadâ. UND, Sânb Clara 30 0 30 17,00 510,00

90
com cabo.

P€nE dê plástico com dêntes lergo6 pâÍe câbclo
de todos os üpos, cores divêrsa§, taínanho iguâl ou UND. SenS Clare 0 40 3,00 120,m

92

de poliurebno, fibra einÉtiça, maína eintÉtica e
mineral, furÍrqto ânetômico, rÉdindo
aproximadsrnenb 15 x 10 êm, dsÍmabloghenrônb
testada e hipoabrgêní€. Embalagsm deve conter
â marca do iabricenb, peso iiquicio. deiã dê

para banho lormato espurna

UND. Sante Clara 0 300

N
U 300 4.50 1.350,00

A
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93 Chupeta €m siliconê tanrrnho
de6 UND Kuka 0 300 0 300 5,00 1.500,00

94

Sico d€ mamadoire 9m silicono, pâra marnsdeira
da 240m1, fonfteb orbdônüco, temanho 3 (gÍand€)
pâra recám nascido6, s€m ci€fuibs, rêsisEnte a
aubdeveçâo, incolor, acondlcionâdo êm

UNU. ÁUKg U i00 IUU 5,50 550,00

95

FensparenE e sem decoraçáo.
resisúgnte, osbriliávê|, com trrnpe, cÍlpuz â roscá
em polipíopilano, bico csbrilizáv.l, graduada, livre

UNO, Kuka 0 100 100 9,00 900,00

ôê

Prcndedor de cabelo íníantil, üpo "eléstico de meb
- rebi(É', Ermnho médio, material polÉebr e
elâstrno. embalegem oom coÉs sortides e
quenü€d€ lguâlou sup€rior a 5O unidades.

1ã n

97
Escova d€ limpeza pera mamad€ira, com
aproximada nrenb 24x5x5cm, cabo de polipropileno
ê ãlrdes dé nylrn. Produb bblrrenE aÉxico.

UND Cristal 05 0 05 5,00 25,00

9E
Sabonêteira plásüca inÍantl, em cores divêÍEes ou
incolor, côm câpecidade páÍe âpfoxlítrádâmênb
2g) ml.

UND Plásuül 20 ^ 20 5,O0 100,00

P I E T E I I U }A
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Valor Total registrado: R$ 146.358,30 (Cento e quarênta e seis mil, trczentos e cinquenta ê oito
reais ê trinta centavos).

2 - DA ExPEcTAnVA DO FORNEGIMENTO: O ajuste com o fomecedor rêgistrado será formalizado
pelo Município de Chã Grande ou lntoressados medianto assinatura de Õontrato, observadâs as
disposiçÕes contidas no Editaldo pregão EletrônÍco No OO7|2AZZ.

?1 - O compromi§so de entrega só estará caractêrizado mediante Contrato, deconente desta Ata de
Registro de Preços e Editalde pregão Eletrônico No OOTâAZZ.

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

3 - DO CONTROLE DOS PREçO§ REGI§TRADO§: O Município de Chã Grande adotará a prática de
todos os atos necessários ao controle e administração da presênte Ata.

!,1 - Os preços registrados e a indicaçáo dos respectivos fomecedores detentorês da Ata sêrão
divulgados no DÉrio oficialdos Municípios do Estado dê pemambuco.

4 - DOS PREÇOS: A qualqiier têmpo, conforme previsto Art. 17 do Decreto no l.Bg2t2113, o preço
registrado poderá ser revisto em deconência de eventual reduçáo daqueles existentes no merbaa'o,
cabendo ao Município de Chã Grande convocar os fornecedores régistrados para n4ociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Município de chã Grandepoderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecetores registraáos para oferecerem novas
propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de preços,
ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 - O diferencial dP ql"ço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de
mercado efetuada pelo- Município de Chã Grande à época da lícitaçáo, bem como eventuais descontos
por ela concdidos serâo sempre mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá vatidade de í2 (doze)
meseS, contados a partir da data de sua assinatura.

6 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fomecedorierá seu registro cancetado quando:

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

6.2 - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
Administraçâo, sem justificativa aceitável.

pela

0
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re.tkt
6.3 - não aceitar reduzir registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presentê instrumento em 03 (três) vias de
teor e forma, para todos os fins previstos em direito, das duas testemunhas
identificadas, que a tudo assistiram e que também o

6.4 - tiver presente razÕes de interesse púbiico.
6.4.1 - O cancelamento de registro, nas hipoteses previstas, assegurados o contraditório e a
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade compêtenie do órgâo 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.

1- DA DIVULGAçÃO Oe ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A pubticação resumida desra Ata de
Registro de Preços na imprensa oficial, que é condiçào indispensável para sua eficácia, será
providenciada pelo Órgáo Gerenciador até o quinto dia útiido mês seguínte ao de sua assinatura, para
ocoÍTer no prazo de vinte dias daquela data.

I - DO FCRO: o Foro para dirimii'questÕes relativas ao prêsentê compromisso de Fornecimento será o
Foro da Comarca de Gravatá/PE, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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