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pnecÃo elernôHtco No oo3l2o22
REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO LIC|TATOR|O No OO4t2o22

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No O19t2022

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de março de 2022, de um lado de um lado a SECRETARIA DE
EDUCAçÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE Oe CnÃ GRANDE, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede e Foro em Pernambuco, localizada à Avenida Vinte de Dezembro, no'100, Dom Helder
Câmara, Chã Grande - PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o no 30.005.980/0001-86, neste ato representado pelo seu
Gestor e Secretário de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude Sr. Joel Gomes da Silva, Brasileira,
Divorciado, 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 O27.0O9.264-1 2, no uso de suas atribuições legais, neste ato
denominado simplesmente oRGÃo GERENCIADoR Do REGISTRO DE PREçOS, realizado por meio do
PREGAO ELETRONICO No 003/2022, e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos itens abaixo, Homologada em
2310312022, 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 no 7.892, de 23 de janeiro de
2013, que regulamenta o art. 15 da Lei no 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e
consoante as Cláusulas que se seguem:

1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO; A partir desta data, fica registrado nesta Secretaria de Educação,
Esportes, Cultura, Turismo e Juventude de Chã Grande - PE, observada a ordem de classificação, os preços do
fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições
estabelecidas no ato convocatório.

1.1 -Fornecedor-ltem

SUCtiSSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME, CNPJ No 19.450.370/0001-59, com sede à Rodovia BR-
101 * Sul, KM 82,7 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP: 54.335-000, Fone: (81) 4126.8492,
representada por sua Representante Legal, Sra. Cleyson Bruno Santos da Silva, brasileira, solteiro, analista
comercial. residente e domiciliado em Jaboatão dos Guararapes - PE, RG No 8.688.392 SDS/PE, CPF/MF No
109 819.324-52.

ITEM - E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE lll da Lei 1
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Anoz - Parboilizado, tipo l, longo, constituÍdo de gráos
inteiros, isento de sujidades, materiais estranhos,
parasitas, acondicionados em saco plástico, atóxico c/
peso iíquido de lkg e embalagem secundária com 30k9. A
embalagem deve conter a validade de no mintmo
06meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do

Kg 7.500
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MARCA

Tio
Hermano 3,35 25.125,00
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Farinha de milho - Flocão, pré-cozida, obtida do grão do
milho torrado e peneirado, na cor amaÍela, isenta de
sujidades, parasitas e larvas, acondicionadas em saco
plástico, atóxicos com 5009 e embalagem secundaria de
papel reforçado ou plástico transparente com 10 ou 15k9.
A embalagem deve conter a validade de no mínimo
06meses a 01 ano, com os regtsrros obrigatórios do
rninistério competente.

Pacote
de 500G

10.000 Maracanã 1,65 16.500,00

22

Feijão - carioca tipo l, novo. constituÍdo de grãos inteiros e
sadios, isento de material terroso, carunchos, sujidaoes
misturas de outras espécies, acondicionado em saco
plástico transparente, etóxico com lkg e embalagem
plástrca secundária com 10 ou 30k9. A embalagem deve
conter a validade de no mínimo 06 meses a 0í ano, com
os registros obriqatórios do ministério competente.

Kg 6.000 Da Vovó o,zc 37.500,00

28

Leite em pó - lntegral do qual foi retirâda apenas a água,
constituÍdo de Proteínas, Carboidratos, Gorduras Totats.
Gorduras Saturadas, Gorduras Trans, Sódro e cálcio,
isenta de su;idades, parasitas e larvas. A embaiagem
individual e de poliester metaiizado com 200q e

Pacote
de 200G 5.500

b
CCGL 5,1 9 28 545,00
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Valor Total registrado: R$ 113.850,00 (Cento e treze mil, oitocentos e cinquenta reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo
Municipio de Chã Grande ou lnteressados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas
no Edital do Pregão Eletrônico No 003/2022.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de
Preços e Edital de Pregão Eletrônico No 003/2022.

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

3 - DO CONTROLE DOS PREçOS REGISTRADOS: A Secretaria de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e
Juventude 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 fornecedores detentores da Ata serão divulgados no
Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto no 7.89212013, o preço registrado
poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a Secretaria de
Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude de Chã Grande convocar os fornecedores registrados para
negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria de Educação, Esportes,
Cultura, Turismo e Juventude de Chã 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 diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado
efetuada pela Secretaria de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude de Chã Grande à época da
licitação, 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 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
Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no
mercado; e

embalagem secundaria de papel reforçado ou plástico
transparente com 5 ou 'l0kg. A embalagem deve conter a
validade de no mínimo 06meses a 01 ano, com os
reqistros obriqatórios do ministério competente.

36

Proteína texturizada de soja - obtida da farinha
desengordurada de soja, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios, isenta de sujidades, parasitas e larvas,
acondicionadas em saco plástico transparente, atóxico
com 400 ou 5009 e embalada em saco plástico reforçado
ou papel com 8 ou 10k9. A embalagem deve conter a
validade de no mínimo 06meses a 0í ano, com os
registros obrigatórios do ministério competente.

Pacote
de 400G

2.000
Hermano

Tio
3,09 6.1 80,00

6.4 - tiver presente razões de público

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

6.4.2 - O fornecedor poderá soiicitar 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 DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de
Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eÍicácia, 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 prestação de serviço será o
Foro da Comarca de Gravatá/PE, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma,
para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identiÍlcadas, que a tudo
assistiram e que também o subscrevem.
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cPF/MF No 0271009.264-1 2

Secretário Municipal de Educação, Esportes, Cultura,
Turismo e Juventude
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TESTEMUNHAS:

SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA ME

CONTRATADA

NOME
CPF:

Noue, Dl,ti,0/g /4t4,{/é y,rr",4 DcPF: Q5 3.t6a-?Eq-íÍ fu-tbrB*
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