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elerRôntco No oo7/2022
REGTSTRO DE PREçOS

PROCESSO L|CITATORIO No 0í0/202,1

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS No 0322022

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2o22, de um tado o MUNTCíHO DE cHÃ GRANDE,
pêssoa jurÍdica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Chã Grande, Estado de
Pemambuco, localizada à Avenida São José, n" 10'1, Centro, Chã Grande-PE, inscrita no C.N.p.J.lMF
sob o no í1.049.8061000í-90, neste ato representado pelo Secretário de Educaçâo, Esportes, Cultura,
Turismo e Juventude, Sr. Joel Gomes da §ilva, brasileira, divorciado, Servidor Público, nomeado por
meio do Decreto No 036 de 01 de setembro de 2018, portador da Carteira de ldentidade no 5.322.402
SSPIPE, CPF no 027.OO9.2U-12, EM CONJUNTO com o Secretário de Governo, Sr. Sérgio Femandes
de Carvalho, brasileira, divorciado, cornerciante, nomeado por meio do Decrêto No Ô36 de 01 de
setembro de 2018, portador da Carteira de ldentidade no 3.581.163 SSP/PE, CpF no 64g.4ôg.g&1.{O, no
uso cje suas atribuiçÕes iegais, neste ato denominacio simplesmente óneÃO GERENCIADOR DO
REGISTRO DE PREçOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRôMCO N, 007í2o22., o FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊruCta SOCIAL DE CHÃ GRANDE-PE, pessoa jurídica de direito púbtico
ínterno, com sede e Foro da Comarca de Chá Grande, Estado de Pernambuco, localizado à Rua José
Trajano Lopes, il Augusto David Chá Grande-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o no
í3.671.776rfi101-85, neste ato rêpresêntâdo pêla sua Gestora e Secretária de Desenvolvimento Social
Sra. Alexandra Maria Gomee da Fonseca tYeto, brasileira, casada, Funcionária pública, nomeada por
meio da Portaria No 003/2017 datada em 02to112017, portadora da Carteira de ldentidade no 4.ffig327
SDS/PE, CPF no 988.031.664-91; a SECRETARIA DE EDUCAçÃO, ESPORTES, CULTURA,
TURISMO E JUVENTUDE DE CHÃ GRANDE, pessoa jurídica de dirãito púbtico interno, 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 30.005.9g(y@0i{6, neste
ato representado pelo seu Ç6s1or e Seeretário de Educ.ação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude Sr.
Joel Gomes da Silva, Brasileira, divorciado, Servidor público, nomeado por meío da portaria No
aasl2a21 datada em 041o112021, portador da Carteira de ldentidade n" s.à22.4o2 SSp/pE, CpF no
027.449.264-12, no Ys9_d9 suas atribuiçóes legrais, neste ato denominados simplesmente ónOÃOS
PARTICIPANTES DO REGISTRO DE PREçOS, realizado por meio do pREGÃO ELETRôNIcO N;
00712A22, e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos itens ahaixo, Homologada em gOrc}nAZ2,
doravante denominada FORNECEDOR, tem entrê si, justo e avençado a presente Ata que, quando
publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termós do Decreto Federal no 7.gg2 de
23.01.201.3, que regulamenta o art. 15 da Leino 8.666/93, observada as condiçÕes estabelecidas no ato
convocatorio e consoante as Cláusulas que se sêguem:

í - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado nestê Município de Chã
Grande - PE, observada a ordem de classificação, os prêços dJ fornecedor registrado a seguir
relacionado, objetivando o comprcxnisso de fornecimenio, nas mndições estadebciOas no ãto
convocatório.

1.'t - Fomecedor- ltem

MJ COMÉRCIO DE MÔVEIS EIRELI ME, CNPJ N.07.63í.411tO@1-24, com sede à Rua Atterosa, No499, Nossa Senhora da Conceiçáo - Paulista/PE - CEP: 53,425-090, Fone: (g1) 9.g626.gi64.
representada por seu Representanle Legal, Sr. Veridiano Vieira Neto, brasileira, soiteiio, emprasário,
residente e domiciliado em Paulista/PE, RG No 7.556.618 sDS/pE, cpF/MF No 034.803.714-77.
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ITEM DESCRlÇÀo UNIOÂDE MARCA PreÍal&râ

Sêc-
MunÍclpal

dê
Educacãa

FMAS Quant
Total Unitárlo Total

16

Colher pláetica derartável confeccionada em
pláEtico rÊ6iaEÍE ne cor brence ou trendúcide
fipdindo 15 a 16 cm d€ comprimenb. O produb
deve sêr isento de naEriais esüranhos,
rrcfi.dur9s, dabrma@es, rebarbas ou a,esbs.
Embaladas higÍcnioamente em Êaco plástico e
reernbaladas em caixa do papelão. Acondicionado
çonÍorm€ e praxe do Íâbricanto dê forrnâ a oamnlir

Pacote Súawplast 100

L
2@ 50 350

I

3,00 ,m
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609.00

Valor Total registrado: R$ 3í.í54,00 (Trinta e um mil, cento e cinquenta e quatro reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fomecedor registrado será formalizado
pelo Municípío de Châ Grande ou lnteressados mediante assinstura de Contrato, observadas as
disposições contidaa no Editaldo Pregão Eletrônico No 007/2022.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, cieconente desta Ata de
Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico No AOTâO?.?.

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

3 - DO CONTRCLE DOS PREÇO§ REGTSTRADCS: O Município de Chã Grande adotará a prática de
todos os atos necessários ao controle e administração da prêsente Ata.

3.1 - Os prêços registrados e a indicação dos respectivos fomecedores detentores da Ata seráo
divu§ados no Diário Oficialdos Municípios do Estado de Pemambum.

4 - OOS PREÇO§; A qualquer tempo, oonforme previsto Art. fi do Deereto no 7892t2O13, o preço
registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercadb.
cabendo ao Município de Chã Grande convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fomecedor registrado se rêcusê a baixar os prêços registrados, o Município de Chã Grande
poderá cancelar o registro ou convocâr todos os fornecedores registrados para oferecarem novas
propostas, gerando novo julgamento e adjudicaçao para esse fim.

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

a

a higiene e integridade do produb aÉ
eÍrÉalagEm devêrá oontêr êxbmamenb oe dados
de idenüficaçáo, pmcedância e quentidâdê. Pâcob
com 5O unidades.

U§O. A

28

Faca piásüca ciescarÉvei conbGionada em
plásfico rêsrstBrít€ na cor bre.Ee ou tenslúcida
rêdindo 16 a 17 cm dê compÍiÍncnto. O produb
deve sêr isênto de rrrabriâis egtrãnhos,
redraduras, defornraçúee, rBberbâs ou aÊstas.
Embehdel higi.nicamrnE êm rr.oo pláeüco e
rBêrnbeladâs êm câixe de papelão. Acondicionsdo
conhrrne a pnxe do Íabrieânt3 de brrna r gârrnür
a higiene e inbgriírade do produto âS sau u€o. A
embalagem devará contsr êxbrnâmsnb oa dados
dc idênüficeçào, procedência e quantidade. Pacob
com 50 unidadês.

Pâcotê Stawphst 60 100 50 aa 2,90

31

Garfo plástico descartável confeccioneda em
plástico rosisbnte na c.oí branca ou trandúcide
mêdindo 15 a 16 em & coínprim€nb. O píodub
dev€ €ar is€nto & rnabrhi! ostranhos,
râd1eduÍe3, deíormaçúcr, reberbrs ou arulias.
Embaladas higienioamenE em saco pláetico.
Acondicionado coníonre praxa & íabricanb de
íonna a garantir a higiene e integridadc do produb
aÉ sêu uso. A êmbohgsm dêveÍá conbr
exabrÍEntê os dados de id€ntificaÇáo, proctdência
. quânffiade. Em pacobs corn 50 unidades.

Pacote St"awplast 200 100 50 350 3,00 1.050,00

60

Saco pcra tixo -de polbülcno, oom câpacidadê d€
30 litos, m cor pruàAzul, ü suas coírdiçõê!
devsrúÕ c$âr di rcordo com s ABNT. PeêotÊ com
250 unidadoe.

Fardo Donapack Í00 (n 20 174 20,50 3.las,00

Secola Plásüca 60X80 cm. KG Sopack 160 100 260 71 ,00 18.460.00

82

Creme pera cabelo infanül; Crerne para pentaar
iníantil, sem enxágue, Estedo derrmblogicancnb.
A embahgBm d6\êrá conbr exbmâmontê os
dâdos dô idcntifraçáo, procsdêncie, número de
loE a vêlidad€. Ernbalegom com Srentidad€ igiuâl
ou e{roêÍiora 210m1. Caixe com 12 unidadês.

cx
Vgn6za

Klds 0 50 0 50 í30,00 6.500,00

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor daAtaeapesquisa
mêrcado efetuada pelo Município de Chã Grande à época da licitação,
por ela concedidos seráo sâIlpre mantidos.

como eventuais

lfua fla.
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6 - Do CANGELAMENTo Do REG|§TRO: o forneceo'or terá seu registro canceiado quanoo:

6.1 * descumprir as condiçôes da Ata de Registro de preços.

iÍr;.,ffi1r!?T1"Xr1T§,,"-:LíJ:gffifrenho ou instrumenro equivarente, no prazo estaberecido pera

3r3,,ãXÍ3"ã il?![T'='t 
o seu preço regisirado, na hipótese cje este se rornar superior àqueres

6.4 - tiver presênte r:azÕes de interesse público.

6'4'1 - o cancelamento de registro, nas.hipóteses previstas, assegurados o contraditório e aampla defesa' será formalizaco [cr despacho'da ãuiãri[râd" competente do órgêc gerenciador.

6'4'2 - o fomecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na oconência defato superveniente que venha comprometêr a perfeita execução contratual, deconentes de casofortuito ou da forg maior, devidamente comprovador.- 
-'

7 - DA DlvuLGAÇÃo oa ATA DE REGISTRO.DE PREço§: A putrticação re,sumida ctesta Ata deRegistro de Preços na imprensa otàat, qug t à"olã"- ifoispensáver para sua eficácia, será
3H[:::Ê:fflX?i;i:".33fff1Xt!:E'o i'iltã di"';;Íã mes iesúni" 

"JãJ.ua assinatura, pã,ã

I - oo FoRo: o Foro para-dirimir questÕes relativas ao presente compromisso de Fsnecimento será oForo da comarca de Gravatá/Pe, com úãrui."áquãrque;'il;; por mais privitegiado que seja.

5 - DA VALIDADE DA ATA rsTRO DE PREçOS
meses, contados a partir da data de sua assinatura.

: A presente Ata terá validade de í2 (doze)

E, por êstarêm assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) yias de igualtêor ê forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duasidentificadas, que a tudo assistiram e que tambêm o
abaixo

2 No, Ordenadorde Despesa
§ecretário de Educação, esportes, Cultura,

Turismo e Juvenfude

Ordenador de
Secretário de

Despesa
Governo

TESTEMUNHA§:

NOME:
CPF: M,ü.*atB- NoME: DtA;iAfi, u,an&Ü ,/@ v

cPF: aG b 6s.+94_çl

lol. CenlÍo. Chó GÍonde-PE' CEP 55'ó36-000
e-mott ouYi(roÍio(e\chagronde-pe'9ov't)Í I

I TêlêÍone:81 3537-1140 I CNPJ: l1'o49'8Oó/OOO1-90
Site www-chogronde'Pe'gow'brAv. sõo José

4#$#dàkJ*yli*,çg".H"d"F.Nfo .
cPF/âtF No 988.031.664-9í

Secretária Mlnicipal de Assistôncia social

,V**"*.,kN
MJ coMÉRCro DE nrtóverseineu me

CONTRATADA


