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euerRôntco No oo7/2022
REGISTRO DE PREçOS

pRocEsso t-tclrarÔRlo No 010/2022

ATA DE REGISTRO DE PREçOS No 028í2022

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de2a22, de um lado o MUNICIPIO DE CHÃ GRANDE, p6§soa

jurídica de direito público intemo, com sàde e Foro da Çomarca de chã Grande, Estado de Pernambuco,

iocalizada à evenida Sâo Jose, n" 101, Centro, Châ Grande-PE, inscrita no C.N.P.J.IMF sob o no

il.049.8061000í-90, neste ato representado pelo Secretário de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e

Juventude, Sr. Joel Gomes da §ilva, brasileira, divorciado, Servidor Público, norneado por 1-eio_{o
Decreto No 036 de 01 de setembro de 2018, portador da Carteira de ldentidade no 5.322.402 SSP/PE'

cpF no o27.oog.2u-12, EIUI CONJUNTO com o secretário de Govemo, Sr. Sérgio Fernandes de

Carvalho, brasileira, divorciado, comercíante, nomeado por meio do Decreto No 036 de 01 de setembro de

2018, portador da iarteira de ldentidade no 3.581.1ô3 SSP/PE, CPF no ô49.468.864{0, no uso de suas

atribuiçÕes iegais, neste ato denominado simpiesmenle Ó_1eÃo GERENCIADOR DO REGISTRO DE

PRECôS. reáizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO No 00712022'. o FUNDO MUNICIPAL DE

nSSÊfÊifCn SOCIL DE CHÃ GRANDE-PE, pessoa jurídica de direito publico interno, com sede e

Foro da Comarca de Chã Grande, Estado de Pernambuco, localizado à Rua José Trajano Lopes, 54 -
Augusto David - Chã Grande-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o no í3.67í.7761000í'85, nêste ato

rep-resentado peta sua Gêstota e Secretária de Desenvolvimento Social Sra. Alexandra Maria Gomes da

Fonseca Neto, brasileira, casada, Funcionária Pública, nomeada por meio da Portaria No 003/2017

datada em Q2N112017, portadora da Carteira de ldentidade no 4.668.327 SDS/PE, CPF no 988'031.664-
g1; a 5EGRETARTA àÊ eouceçÃo, EspoRTEs, cuLTuRA, TURlsMo E JUVENTUDE DE cHÂ
GRANDE, pessoa jurídica de direitó público intêrno, com sede e Foro da Comarca de Chã Grande, Estado

de pernambuco, localizado à Avenida Vinte de Dezembro, no 100, Dom Helder Câmara, Chã Grande - PE,

inscrita no C.N,p.J,/MF sob o no 30.005.980/m0í46, neste ato representado pelo seu Gestor e $ocretário

cle Educação, Esportes, Cultr.rra, Turismo e .luventucle Sr. Joel Gomes da Silva, Brasileira, divorciado,

Servidor p1iftico, nomeado por meio da Portaria No 005/2021 datada em MlO1l2o21, portador da Carteira

de ldentidad e ao 5.322.402 ssp/pE, cpF no o27.009.264-12, no uso de suas atribuiçÕes legais, neste ato

denominados simptesmente ÓRGÃOS PARnCPANTES DO REGISTRO DE PREçO§, realizado por

,"*iã áà ÉnÉeAo ELETRôNrco No 007/2022, e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos itens abaixo,

Homotogada em 30103n0z2,, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a

presentÀ Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do

becreto Fe&rat no 7.892 Oà eg.Ot .2013, que regulamenta o art. 15 da Lei no 8.666/93, observada as

condiçÕes estabelecidas no ato convocatório e consoânte as Cláusulas que sê seguêlr]:

, - 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 conrpromisso de fornecimento, nas condiçÕes estabelecidas no ato
convocatorio.

1.1 -Fomecedor-ltem

TELMA LÚCIA DA SILVA ME, CNPJ No 0í.005.202000í-99, com sede à Rua Severina Pereira de
Oliveira. No 197 - José Maeiel. Belo Jardim/PE - CEP: 55.151655. Fone: (81) 9.9955.5502. representada
por sua Representante Legal, Sra. Telma Lúcia da Silva, brasileira, casada, empresária, residente e
domiciliado em Belo Jardim/PE, RG No 2.683.408 SSPIPE, CPF/MF No 397.393.254-91.

ITEM oEscRrçÃo UNÍDADE MÀRCA PrêÍeitura
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07
Bacias ptáoticas - em matorial virgem ds primoirE
qualidade, modelo canelada, capeoidrde 6 liüo6,
rncdidas aprolrr!?das: 1 36mnu360mm.

Unidrde Vip
Plásthos tu 50 10 /u 10,00 7m,00

08 Bacias PÉSicas - em mebrhl virgôm de prirnGirâ
modelo Unidâdê Mp

Plásticos 10 50 10 70 14,99 1,049,30

09
- de plástico, com de 50 liüoe,

Unidade Mp
Plástims 30 JU 05 65 19,48 1.266,20

14 Co6b pora lixo T€hdo dê pHstico de olitros Unidade vip
Plásücos 200 80 50 5,00

P I I I É I Í U IÀ

l

I

José, n"
.o49.8üó/0oor -90



t8

Copo descartável confuccionado
tenrrcplástica branca ou hanslúcida com
capacidade minima de 18O ml e máxirra de 20O ml,
medindo apíoximademsnb 7 cm de diânrto na
boç4, 4,5 cnr de ciiâmeiro no íuncio e I cm <ie
eltlra. Os copôs devêm ser homogêneos, isenbs
de rÍ}abriais e§&enhos, bohas, râchadurâs, furos,
debrÍnaçóês, boÍdas afiadas ou rêbsÍbEs, não
devcm lprêsenbr suiidades inEna ou
exbmanEnb. Acondicionado conÍonnê pÍexê do
fabícanta, em embahgem plàstiça na caiüa çoín
2§ tiras com 10O unidrdes crdâ, dê furma a
garantir a higieno e intsgÍidad6 do produb atê seu
uso. A embaiagêm oeverii contgr oxtemamentê os
dado3 d3 identificação, procedência e quanüdadê.
Devofii atendaÍ as condições gerais da NBR 1 4865

Caixa Total Phst 130 50 60 240 91 ,25

19

DcEinÍrt nb dr oucalipto, oaixa com 12 unidadcc,
embalag€m 50O ml, conbndo dados de
inbrÍnnçõ€ aobre o produb e \nlided€, Produto
rggi§ffido no MS.

Caixa
Santa
Joane

200 200 40 440 18.00 7.S20,O0

2A

Desinftànê êm pinho com aÉo hcGrícida e
germicide, rótulo com as cxig6ncias do ministário
da saúde, Írasco com 500 ml, caixa com 12
unidedes, Grnbabgsm com dados de idenüficação,
validâde e procedêrrcia s rêgisfro no MinistÉrio da
Sâúdc.

Câixa
Santa
Joana

200 150 40 390 20.00 7.800,00

23

DetârgenE líquido - princtpio ativo linêâr
ãtquilbênzÉno, lullbneb dú iódio, composiçâo
básice trnse rüvs: aniônicos, nâõ iônic'os,
coâdjuvants, DreÊênranbs. sequ€stanta,
ô6p€s*lnb, frâgráncias e outãs sub§bnchs
químicâs permilídâs. Eor de âüvoc mÍnimo de
8,0%, p6=6,0€,0, Êolução 196 dp, composiçáo
aronÉhca nêuFe, acoÍldicionado êm Írêsco
pláeüco, contendo 500 n{, (Resolução MS 1ll8),
(Portgria 874/98). Czva cn+ unidâdes.

Caixâ
Sentâ
Joana

100 50 30 180 23.44 4.212,ú

21 DisDens€r suDorE Dorta ooDoâ em inox Unidade Ârt Lart 05 30 05 40 34.55 1.382.00
Êsponja para limpeza - tipo dWâ face, não rísca,
m/ia# ã^ Éiâ;rl* da I í ôvÃÂw)À

Ícnnab retÉnguhr, espuma de poliurehno basa
poliésEr, fibra sintitica, resina sintÉtica e abrasivr,
na cor azul. Caixa com 60 unidades.

Caixa Brilhus 70 ôU 20 150 23,90 3.585,00

38
Lustra rnóvêis, a bass de csrâs naü,/Íeiô, eÉo do
secegÊm Épida, perfume suave, ErÍüalegêm:
frâÊcú ol#*Éo dê 200 ínl. CX C/12

Caixa AirWck 70 50 60 180 40,52 7.2S3.60

30

Mop induÊüigl com c.sprcrÍ|.dor qu. gira 3€0
(Eâld€ DotÉô S) liüos - 2 água6; Cabo TBlêseópico
1,40 rri, Gariri Euto Plúeiica, Rúíil Luúp üriri úiiitú *
320o: Placa Sinâlizedore - Piso Molhado).

Unidade Art Lar 05 20 05 30 390.m 1't.700,00

11
Palito pera higiefle hrcel em madeie, ôÍn íormeb
roliço com 06 cm, Írrdo oom 25 ceixinhas com 10O
unifues.

Fardo Olho 50 60 25 135 63,22 8.534,70

12
Pano dc cháo pars limpcza - mâdindo ô7x39cm,
ahoiado. aloodão.

Dúzia Àrt Ler 180 150 40 370 38.82 14.363,40

43
Peno de oopa c cozinhe - do a§odão lito (pan
preto), rnedindo 43 x 67 cm, na coÍ branca, 100%
alqoddio. PCTc6und

Pacotê Art Lar 150 80 290 9,m 2.610.00

u

Papel alumínio em rob mEdindo 30 cm de targura
e 100 m de compdrnento, embahdo em caixa de
papoliio, sem furos ou sinais de oxidaSo.
Acondicionedo ooníonrr a praxe do íebricenb de
ÍorÍÍE a garantrr a higione o intagridadê do produb
etÉ eu uso. A embáhgem dêvsrá cosbr
€xatenBntB 06 dados de idertiflcaçào, procsdênch
ê ouântidsde. Câixe com 25 rôlos.

Caixa Bila 50 40 12 102 82,65 8.430,30

46

Papel higiÊnico comum - íolha cimples, CoÍEdo,
sem picob. ne cor nafurâI, mcdindo 40mx'l0cm,
compôs'to dG fibrãs neturgis o apãrE€ ds pep€|,
ferdo com 16 paootss con&ndo 4 rolos cad€
pâcote.

Fardo Supremo 300 300 zffi 800 27,98 22.384.00

5§

Sabão em pó - prinoípio aüvo alquil bcnzeno
Êulbffib de sódb, siliceto de sodio, ceÍbonato do
údio. bor de aüvos mínino de 8,0%%, pl=11,5
máyim qfi rráo í 9Í' n/n ninmnln< c ôl ilE<
suMncíae p€rmitidas, scondicionado em Geco
plástico, contendo 500 gramas, e suas condições
deysráo ester de acordo com a (resoluçáo MS
1Í/B). (oorl 874198)- Cáixâ c20 unidedee.

Çâlxa Jaraguâ 1lO 100 30 300 32,95 9.685,0t)

50

Saco para Lixo - de polieüleno, com oapacidade de
15 litoo, nt cor preE/azul, suae condiçÕee deverlo
êster ds aeoÍdo com a ABNT. Pecob com 25O
unkhdes.

Ferdo Total Plad 100 50 20 170 12,39 2.208,30

70 ruu6 !arl u9éÍrrá wtlt rouE. tE wl ulárrE 2 tc.00
71 Vamura de mlo - vesua om erdas de oelo Dúzia Pra Ye.ler 150 50 30 zfi l'l so 1 ü5.00
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20 120 aaa 93m.mDúziâ PÍe Ven6r 60 4072
Vassoura dc piagva cabo em rnadeim, ba*
retrngular com 22 furos, diÍnonsõoõ míniÍnas do 25
cm.

/-
Fls.1 160

Valor Total registrado: R$ 144.328,80 (Cento e guarenta e quatro mil, úezentos e vinte e oito reais e
oitenta centavos).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo

Município de Châ Grande ou lnteressados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposiçôes
contidas no Editaldo Pregão Eletrônico No 00712022.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de
Registro de Preços e Editalde Pregão Eletrônico No 007/2022.

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 REGi§TRADOS: O MunicÍpio de Ghã Grande adotartà a prática de
todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata seráo
divulgados no Diário Oficialdos Municípios do Estado de Pernambuco.

4 - DOS PREÇOS: A quaiquei'tempo, conforme previsio Art. Í7 do Decrato n" 7.89212A13, o preço

registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado,
cabendo ao Município de Chá Grande convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Município de Châ Grande
poderá canelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para ofereccrern novas
propostas, gerando novo julgamento e adiudicação para esse fim.

4.2 - Qs preços náo serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro cle 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 época da licitação, bem como eventuais descontos por

ela concedidos serão semprê mantidos.

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

6 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro 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 prazo estabelecido pela

Administraçáo, sem justificativa aceitável.

6.3 - nâo aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados

no mercado;

ô.4 - tiver presente razões de interesse público.

6.4"1 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, será formalizado por despacho da autoridade compêtente do órgão gerenciador.

6.4.2 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato
supervenrente que venha comprometer a perfeita execução contratual, deconentes de caso fortuito ou de
força maior, devidamente comprovados.

I 140 | CNPJ: I 1.049.89ô/OOOI -9Ú
CEP 55.ó3ó-0O0 I Telefone: âl 3537-5oo José, no'tOl, Cenlro. Cho Gronde-PE,

i Sile www.chogronde.Pe.gov.brE-moll ouvidorioG)chogronde.pe'gov'br



L
. F!s.1161

7 - DA orvulcaçÃo DA ATA REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de
Registro de Preços na rmprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pelo Õrgâo Gerenciador até o quinto dia úil do mês seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

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

E, por estârem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igualteor
e forma, para todos os fins previstos em direito, na
que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

presença das duas testemunhas abaixo

NO .009.264-í2 No

Ordenador de Despesa
Secretário de Educação, Esportes, Cultura,

Turismo e Juventude

Ordenador de Despesa
Secretário de Govemo

4tlHdffii"Mh"%m
cPF/[rF No 988.03í.6M-gÍ ^Sr, 

l&ID"
Secretária Municipal de Assistência Social

4,lryfgk;#st(-^-
TELMA LÚCN DA SILVA ME

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

üBI='fuuü*rgfo"* N6ME: D\lJÁ4ç,, Unn'ítl '{/e'/Ut '9cii:- O 6) t"59,+94 _51

AV. Soo José, no '101, Centro, ChÕ Gronde-PE' CEP 55'ó3ó-000

E'moil ouvidorioG)chogronde'pe'gov'br I

TeleÍone: 8l 3537-l l40 I CNPJ: 11.049.80ó/000I-90

Site www.chogronde'Pe.9ov.bt
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