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elernôutco No ooz/2022
REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO LTCTTATORTO N. 010/2022

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS No 03í/2022

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2A22, de um lado o MUNrcíPlO DE CHÂ GRANDE,
pessoâ jurÍdica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Chã Grande, Estado de
Pernambuco, localizada àAvenida São José, n"'t01, Centro, Chã Grande-PE, inscrita no C.N.P.J.IMF
sob o no í1.049.806/0001-90, neste ato representado pelo Secretário de Educaçáo, 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 da Carteira de ldentidade no 5.322.442
SSP/PE, CPF no O27.0A9.26+12, EM CONJUNTO com o Secretário de Governo, Sr. Sérgio Femandes
de Carvalho, brasíleira, divorciado, comerciante, nomeado por maio do Decreto No 036 de 01 de
setembro de 201 8, portador da Carteira de ldentidade no 3.581 . 1 63 SSP/PE, CPF no 649.468.8&140, no
uso de suas atribuiçóes iegais, neste ato cienominacio simpiesmente ÓnSÃO GERENCIADOR DO
REGTSTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO N. 007/2O22', o FUNDO
iâuNlctPAL DE ASSISTÊruCn SOCIAL DE CHÃ GRANDE-PE, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede e Foro da Comarca de Chã Grande, Estado de Pernambuco, lscalizado à Rua José
Trajano Lopes, il Augusto David Châ Grande-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o no

13.67Í.776rff)0í-85, neste âto rêpresentado pela sua Gestora e Secretária de Desenvolvimento Social
Sra. Alexandra Maria Gomes da Foneeca Neto, brasileira, casada, Funcionár'ia Pública, nomeada por
meio da Portaria No 003/2017 datada em OZlO1l2O17, portadora da Carteira de ldentidade no 4.668.327
SDS/PE, CPF no 988.031.664-91; a SEGRETARIA DE EDUCAçÂO, 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, Chá Grande - PE, inscrita no C.N.P.J,/MF sob o no 30.005.9801000'l-88, neste
ato reprêsentado pelo seu Gestor e §eeretário de Edueaçáo, Esportes, Cuhura, Turismo e.luventude Sr
Joel Gomes da Silva, Brasileira, divorciado, Servidor público, nomeado por meio da Portaria No

OO5|2O21 dâtada em CÉ,1O112021, portador da Carteira de ldentidade no 5.322.402 SSP/PE, CPF no
O27.CIA9.264-12, no uso de suas atribuiçôes legais, neste ato denominados simplesmente ÓRGÃOS
PARTICIPANTES DO REGISTRO DE PREçOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO No
007|2AZZ, e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos itens abaixo, Homologada em 3AN3EQ22,
doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando
publicada, terá efeito de compromisso de fomecimento, nos termos do Decreto Federal no 7.892 de
23.01.2013, que regulamenta o art. 15 da Lei no 8.666/93, observada as condiçÕes estabelecidas no ato
convocatorio e consoante as Cláusulas que se seguem:

í - OO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado neste Município de Chã
Grande - PE, observada a ordem de classificação, os prêços do fornecedor registrado a seguir
relacionado, o§etivando o crmpromisso de fornecimento, nas condiçÕes estabelecidas no ato
convocatório.

1.1 -Fomecedor-ltem

MAX BIG COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI ME, CNPJ NO

20.08í.2831000í-50, com sede à Rua Dom Agostinho lkas, No 1279, Galpão, Centro - Chã de
AlegrialPE - CEP: 55.835-000, Fone: (81)3033.1591. representada por seu Representante Legal, Sr.
Moisés Rodrigues de Melo Neto. brasileira, casado, empresário, residente e domiciliado em Chã de
Alegria/PE, RG No 135.738.179 SSP/SP, CPF/MF No 039.737.828-90.
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Valor Total registrado: R$ 27.756,40 (Vinte e sete mil, setecentos ê cinquenta e seis reais e
quarênta centavos).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fomecedor registrado será Íormalizado
pelo Munlcípio de Chê Grande ou lnteressados rnediante assinatura de Ccntrato, observadas as
disposiçôes contidas no Editaldo Pregão Eletrônico No OO72A22.

2.1 - O compromisso de entrega só estará çaraclerizado mediante Gontrato, deconente desta Ata de
Registro de Preços e Edital de Pregâo Eletrônico Na 0AlnA22.

2.2 - A fomecedor 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 tlOS PREçOS REGISTRADOS: O Município de Chã Grande adotará a prática de
todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fomecedores detsntorês da Àta serão
divulgados no Diário Oficialdos Municípios do Estado de Pernambuco.

4 - DOS PREÇO§: A qualquer tempo, conforme previsto Art. 17 do Decreto no 7.89212013, o preço
registrado poderá ser revisto em deconência de eventual redução daqueles existentes no mercado,
cabendo ao Município de Chã Grande convo€ar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4. i - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Município de Châ Grande
poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados 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 diíerenciai cie preço entre a proposta iniciai cjo fornececior cietentor cia Ata e a pesquisa cie
mercado efetuada pelo Município de Chá Grande à época da licitação, bem como eventuais descontos
por ela concedidos seráo sempre mantidos.

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

ô - DO CANCELAÍI|ENTCI DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelacio quanoo.

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

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

caixas com í unidades de papeião

JÚ

Limpador multiuso, composíção. linêar Eq,ril
bsnzêno sulfonato de sÕdio, tensoaüvo não iônio,
aicsiinizante, sequeatranb, soiubiiizanb, éBr
glicólbo, ákool. perfurn€ e água, êm tuboe de 5m
rnl em caixa oom 12 unidades.

Câixa Pilaíês éu 80 40 2ü0 3ú,85 6.i70,00

48

Papel balha 23 x 27 brrnab aepado, interíolhas
com 02 dobnes. m€dindo 23 x 27 cle papel
d€scartâwl, tamenho 72 x 57 cm, impuíGze
rÉxirna 15 Elm'ím', corfoÍÍí16 norma hppi t4 Íí
orn-90, alwra 70%, coníDnna noffnâ iEs,
absoçáo nÉxinra 70, oor branca, Íardo com 100
Íolhrs-

Fardo Top Papâí 250 ?nô ?m 650 8,95 5.817,50

Ê I t i I t r u rÂ

llttr llu.. lt+t,r',^
GháH&rande

6.3 - não aceitar o seu preço registracjo, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no

6.4 - público
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6,4,1 - O registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contradítório e a
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgáo gerenciador.

6.4.2 - O fornececjor pocierá soiicitar o canceiamento cio seu registro de preço na ocorrência de
fato superveniente que venha comprometer a perfeita execuçáo contratual, decorrentes de caso
fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 - DA DIVULGAçÃO oA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A pubticaçáo resumida desta Ata de
Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pelo Orgão 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 questÕes relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o
Foro da Comarca de GravatíPE, com prejuízo a quaÍquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinarn o presente instrumento em 03 (tês) de igual
teor e forma, para todos os fins previstos em cjireito, na das ciuas abaixo
identificadas, que a tudo assistiram e que também o

No 2 No
Ordenador de Despesa

Secrctário de Educação, Esportes, Cultura,
Turismo e Juventude

Ordenador de Despeea
Secretário de Govemo

"[K.5m]Mf-*Bf"m"*frNaffiCPF/MF No 988.031.664.91
Municipal de Assistêncla Social
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MAX BIG COM
Molsés Rodrigues de Melo Neto
ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI ME

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME
CPF:
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