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pRecÃo euerRôxtco N' ooz/2022
REGTSTRO DE. PREçOS

PROCESSO LiCITATORIO No 010/2022

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS No 027t2022

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2022, de um lado o MUNICiPIO DE CHÂ GRANDE,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Chã Grande,,Estado de
Pernambuco, localizada à Avenida Sáo Josá, n' 101, Centro, Chã Grande-PE, inscrita no Ol'l.P.J./MF
sob o no 1í.049.806/000í-90, neste ato representado pelo Secretário de Educação, Esportes, Cultura,
Turismo e Juventude, Sr. Joel Gomes da Silva, brasileira, divorciado, Servidor Público, nome"rdo por
meio do Decreto No 036 de 01 de setembro de 2018, portador da Carteira de ldentidade no 5.3?.2.402
SSP/PE, CPF no 027.009.264-12, EM CONJUNTO com o Secretário de Governo, Sr. Sérgio Fernandes
de Carvalho, brasileira, divorciado, comerciante, nomeado por meio do Decreto No 036 de 0l de
setembro de 2018, portadorda Carteira de ldentidade no 3.581.163 SSP/PE, CPF no 649.468.864-00, no
uso de suas atribuiçÕes legais, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO
REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO No 007/2022, o FUNI)O
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCA SOCIAL DE GHÃ GRANDE-PE, pessoa jurídica de direito públi,:o
interno, com sede e Foro da Comarca de Chã Grande, Estado de Pernambuco, localizado à Rua Jose
Trajano Lopes, 54 Augusto David Chã Grande-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o n''
13.671.77610001-85, neste ato representado pela sua Gestora e Secretária de Desenvolvimento Socia:l
Sra. Alexandra Maria Gomes da Fonseca Neto, brasileira, casada, Funcionária Pública, nomeada por
meio da Portaria No 003/2017 datada em0210112017, portadora da Carteira de ldentidade no 4.668.327
SDS/PE, CPF NO 988.031.664-91; 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 Helder Câmara, Châ Grande - PE. inscrita no C.N.P.J./MF sob o no 30.005.980/000í-86, neste
ato representado pelo seu Gestor e Secretárro de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude Sr.
Joel Gomes da Silva, Brasileira, divorcrado, Servidor público, nomeado por meio da Portaria No

005 2021 datada em 0410112021, portador da Carteira de ldentidade no 5.322.402 SSP/PE, CPF no

027.i'09.264-12, no uso de suas atribuiçôes legais, neste ato denominados simplesmente ORGÃOS
PART'ICIPANTES DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGAO ELETRONICO No
00712ü22, e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos itens abaixo, Homologada em 3010312022,
doravar,te denomrnada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando
publicacir, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto Federal no 7.892 de
23.01.20",3, que regulamenta o art. 15 da Lei no 8.666/93, observada as condiçoes estabelecidas no ato
convocatorio e consoante as Cláusulas que se seguem:

í - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partrr desta data, fica registrado neste Município de Chã
Grande - P[:, observacia a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir
relacionado, c,irjetivando o compromisso de fornecimento, nas condiçÕes estabelecidas no ato
convocatorio.

í.1 - Fornecedo,'- ltem

SHIFT COMÉRC O DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI ME, CNPJ NO

31.059.319/000í-16, com sede à Rua Ananias Lacerda de Andrade, No 68 - Loja 01 - Jardim Caetés,
Abreu e Lima/PE - CEP: 53.560-550, Fone: (81) 9.8400.0426, representada por seu Representante
Legal, Sr. Marcio tlardim Prates, brasileira, solteiro, representante comercial, residente e domiciliado em
Olinda - PE, RG N' 4.432.619 SSP/PE, CPFi MF No 847.431.824-68.
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UNIDADE

Cera Líquida para ativo solvente de
petróleo, composição básica silicone, paraÍina,
formol, corante, consel,ante, perÍume, e outras
substancias químicas p,:'milrdas, teor não voláteis
mínimo 3,5% na .)ategoria pronto uso,
acondicionado em frasr; plástico, contendo 500

no Minrstério da

iâARCA PreÍeitura

Sec.
Municlpâl

de
Educâcãô

FMAS Quaít.
Totâl

Caixa Polylar 130 "'l 
^

50

,t

280

(;
48,70

\'*

13.636,00
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21 Desinfetante Dara Diso concentrado 5 Litros. Unidade Vofsi 200 100 355 7,24 2 570,20

47

Papel higiênico de boa qualidadê - folha dupla,
gofrado, picotado, na cor branca, medindo
40mxlocm, perfumado, sem relevo, composto de
Íibras celulósicas/ naturais, exceto aparas de
papel, tubete medindo 40mx1ocm, embalagem
mm boa visibilidade do produto, fardo com 16
pacotes contendo 4 rolos cada pacote.

FarJo Martpel 80 80 80

75

Fralda infantil tamanho P: Fraldas descartáveis
infantil, tamanho pequeno. Formato anatômico, tipo
calÇâ, com Íechamento na cintura por meio de fitas
adesivas reposicionáveis, barreiras protetoras
antivazamento, para criançâ com peso de até 6 kg,
atóxica, hiooalêroênica. Pacote com 50 unrdades.

Pacote Trelosa 0 360 0

55.0G240

360 22,86

l/
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13.200,00

8.2.\,60

Valor Total registrado: R$ 37.635,80 (Trinta r: sete mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta
centavos).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado
pelo MunicÍpio de Chã Grande ou lnteressados mediante assinatura de Contrato, observadas as
disposições contidas no Editaldo Pregão Eletrônico No 00712022.

2.1 - O compromisso de entrega so estará caracterrzado mediante Contrato, decorrente desta Ata de
Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico No 00712022.

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

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: C Município de Châ Grande adotará a prática de
todos os atos necessários ao controle e administração da í.'resente Ata.

3.1 - Os pre?os registrados e a indicação dos respecí.vos fornecedores detentores da Ata serão
divulgados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pe;'nambuco.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto \rt. '17 do Decreto no 7.892120'13, o preço
registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado,
cabendo ao Município de Chã Grande convocar os fornecedo.es registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o forttecedor registrado se recuse a baixar os preçx)s registrados, o Município de Chã Grande
poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas
propostas, gerandc 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 de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de
mercado efetuada pelo Município de Chã Grande à epoca da lrcitação, bem como eventuais descontos
por ela concedidos serão sempre mantidos

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

6 - DO CANCELAMENTO DO REGTSTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

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

6.2 - náo retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administraçãod sem justificativa aceitável.

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

6.4 - tiver presente razÕes de interesse público

àqueles
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6.4.1 - O cancelamento de registro, nas hipoteses previstas, assegurados o contraditorio e a
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do orgão 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 Oe 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 até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

8 - DO FORO: O Foro para dirimir questóes relativas ao presente compromisso de Fornecirnento será o
Foro da Comarca de Gravatá/PE, com prer,.rízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratar.lcs, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de ;gual
baÍxoteor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas

identificadas, que a tudo assistiram e quÉr também o su

Secretário de Educação, Esportes, Ctrltura,
Turismo e Juventude

1
No 649.468

Ordenador de Despesa
Secretário de Governo

,?t8.t*"+,á/
CPFIII|F No 027.009.264-12

Ordenador de Despesa
c
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cPF/MF r.to 988.031.664-91

Secretária nicipal de Assistência Social

tm
SHIFT DE PARA

E PAPTILARIA EIRELIME
CONTRATADA

TESTEMUNH,{S:

NOME
CPF

ü-c/"Í",* Á
ü?oe . Ltsp.8q\- çz

NoME Dvtwlo phz,aá ilMcPF: o b9,15?.+w-.61'

V. Sõo Joté, no tOl, Cerrto, Chã Gronde-PÊ, ÇEP 55.ó3ô-0@ | IeleÍone:81 3537.1I40 I CNPJ: ll.Orl9.806/000t.90
E-moll ouvldorlotlthogronde.pe.gov.br I SAe www.chogÍonde.pe.gov.br

I I t f É r I ü r^


