
P I E t I I Í U t^

Chã Grande
llra rl*. lfrlt*,.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
pneoÃo ELETRoNIco No oo2t2o22

REGISTRO DE, PREÇOS
PROCESSO LTC|TATORIO No 003/2022

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS FMAS No 00412022

Aos '11 (onze) dias do_ mês de abrrl de 2022, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOGIAL DE CHA GRANDE-PE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e
Foro da Comarca de Chã Grande, Estado de Pernambuco, localizado à Rua José Trajano Lopes, 54 -
Augusto David - Chá Grande-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o no 13.671.776/0001-85, neste ato
representado pela sua Gestora 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 emO2l01/2017, portadora da Carteira de ldentidade no 4.668.327 SDS/PE, CPF no 988.031.664-
91, no uso de suas atribuiçóes legais, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO
REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO No oO2/2022, e de outro tado,
a Empresa adjudicatária nos itens abaixo, Homologada em 081042022, 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 Federal no 7.892 de 23.0í.2013, que
regulamenta o art. 15 da Lei n" 8.666/93, observada as condiçoes estabelecidas no ato convocatório e
consoante as Cláusulas que se seguem:

í - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado neste Fundo Municipal de
Assistência Social 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

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI EtRELI ME, CNPJ No 06.536.960/0001-57, com sede à
Avenida São Domingos, No 337, São José - Garanhuns/PE - CEP: 55.295-310, Fone: (87) 3025.0703,
representada por seu Representante Legal, Sr. Celso Cavalcanti do Nascimento, brasileira, casado,
empresário, residente e domiciliado em Garanhuns/PE, RG No 134.536-8 SSP/PE, CPF/MF No
143.310.124-68.
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BISCOITO DOCE TIPO MARIA OU MAISENA - Tipo
"Maria", de Farinha de Trigo com Açúcar, Leite, Gordura
Vegêtal Hidrogenada, Aromatizado e Ennquecido com
Vitaminas. Consistência crocante, sem corantes artificiais.
Embalagem primária: Em pacotes impermeáveis lacrados
que garantam integridade e impresso. Com peso líquido de
4009. Embalagem secundária: Em caixas de papelão
contendo, no máximo 20 pacotes com 4009, peso líquido
total de B kg. Rotulagem: tdentificação, Procedência,
lnformaçóes Nutricionais, Número de Lote. Quantidade do
Produto, Data de Validade com prazo de no mínimo 180
dias (6 meses) a partir da data do recebimento. Veículos de
Entrega: Deverão ser fechados, em períeitas condições
físicas e higiênico-sanitárias e em conformidade com o
Código Brasileiro de Trânsito. Deverão ainda, possuir
licença específica para transporte de alimentos, emitido
pelo órgão de vigilância sarritária municipal ou estadual. A
cabine do condutor deverá ser isolada da área em que
contém os alimentos para a entrega. Não será permitido o
transporte de qualquer outro produto .iunto ao gênero
alimentício, e ainda, de alimentos que possibilitem
alteraÇão nas caracteristicas do produto Íornecido.

lndústria
alimentícia

três de
maio

720 Pacote de
400G 4,00 2 880,00
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CALDO CONCENTRADO DE CARNE - Matéria prima de
boa qualidade, composto de sal, amido, glutamato
monossódico, açúcar, alho, cebola, gordura vegetal, extrato
de carne bovina. Embalagem primária. Em tabletes de
10,59, com embalagem metalizada, resistente e atóxica.
Embalagem secundária: Em caixas de papelão contendo,
no máximo 24 pacotes com 2409. Rotulagem:
ldentificação, Procedência, lnformaçÕes Nutricionais,
Número de Lote, Quantidade do Produto, Data de Validade
com prazo de no mínimo 180 dias (6 meses) a partir da
data do recebimento. De acordo com a resolução RDC
no263, de 22 de setembro de 2005 - ANVISA / MS.
Veículos de Entrega: Deverão ser fechados, em peíeitas
condiçôes físicas e higiênico-sanitárlas e em conformidade
com o Código Brasileiro de Trânsito. Deverão ainda,
possuir licença específica para transporte de alimentos,
emitido pêlo órgão de vigilância sanitária municipal ou
estadual. A cabine do condutor deverá ser isolada da área
em que contém os alimentos para a entrega. Não será
permitido o transporte de qualquer outro produto junto ao
gênero alimentício, e ainda, de alimentos que possibilitem
alteraÇão nas características do oroduto fornecido.

Knnor 288
Tabletes
de 10,5G

1,89 544.32
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MARGARINA SEM SAL - Produzida exclusivamente de
gordura vegetal, lipldio de 60%. Em potes de polipropileno
com lacre de papel aluminizado entre a lampa e o pote.
Resistentes e que garantam a integridade do produto até o
consumo. Contendo 250 g. Deverá conter eíernamente os
dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade
do produto e número do registro. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante. Deverão ser
fechados, em perfeitas condiçÕes físicas e higiênico-
sanitárias e em conformidade com o Código Brasileiro de
Trânsito. Deverão ainda, possuir licença específica para
transporte de alimentos, emitido pelo órgão de vigiláncia
sanitária municipal ou estadual. A cabine do condutor
deverá ser isolada da área em que contém os alimentos
para a entrega. Não será permitido o transporte de
qualquer outro produto junto ao gênero alimentício, e ainda,
de alimentos que possibilitem alteÍação nas características
do produto fornecido.

Claybom 480 Unidades
de 250G

4,24 2.035,20

84.00

)
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SAL REFINADO IODADO - Sat refinado, iodado, com
granulação uniforme e com cristais brancos, com no
mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de
sais de iodo de no mínimo 10mg e máximo de 15mg de
iodo por quilo de acordo com a Legislação Federal
Específica. Embalagem primária: Tipo plástica transparente
e resistente. Devendo apresentar peso líquido de 1 kg.
Embalagem secundária: Tipo plástica reforçada, adequada
ao empilhamento recomendado, lacrada e identiÍicada com
o nome da empresa, resistente a danos durante o
transporte e armazenamento, garantindo a integridade do
produto durante todo o seu período de validade e
contendo, no máximo 30 kg de peso líquido. Rotulagem:
Com validade mínima de í0 meses a contar da data de
entrega e suas condiçÕes deverão estar de acordo com a
resolução RDC n" 28 de 28/03/2000 Registro no Ministério
da Saúde e constituÍdo de acordo com o Decreto n.
75.697175 - MS. Veículos de Entrega: Deverão ser
fechados, em perfeitas condiçÕes físicas e higiênico-
sanitárias e em conformidade com o Código Brasileiro de
Trânsito. Deverão ainda, possuir licença específica para
transporte de alimentos, emitido pelo órgão de vigilância
sanitária municipal ou estadual. A cabine do condutor
deverá ser isolada da área em que contém os alimentos
para a entrega. Não será permitido o transporte de
qualquer outro produto junto ao gênero alimentício, e ainda,
de alimentos que possibilitem alteração nas características
do produto fornecido.

Leste 60 Kg 1,40
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Valor Total registrado: R$ 5.543,52 (Cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois
centavos).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo
Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande ou lnteressados mediante assinatura de Contrato,
observadas as disposiçóes contidas no Edital do Pregão Eletrônico No oo2t2o22.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de
Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico No 00212022.

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 REGISTRADOS: O Fundo Municipal de Assistência Sociat 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 indicaçáo dos respectivos fornecedores detentores da Ata seráo
divulgados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto Art. fi do Decreto no 7.892t2013, o preço
registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado,
cabendo ao Fundo Municipal de Assistência Social 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, o Fundo Municipal de
Assistência Social 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 pelo Fundo Municipal de Assistência Social 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 í2 (doze)
meses, contados a partir da data de sua assinatura.

6 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancetado quando:

6.'1 - descumprir as condições da Ata de Registro de preços.

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

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

6.4 - tiver presente razóes de interesse público.

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

eaa

6.4.2 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortu
ou de força maior, devidamente comprovados.
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7 - DA OtVUt-ClçÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A pubticação resumida desta Ata de
Registro de Preços na imprensa oficial, 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.

I - DO FORO: O Foro para dirimir questóes 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 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 identificadas,
que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

CrÀsâádaft ")l" a"q4+âa"AçA.h
cPF/MF No 988.03í.664-91

Secretária Municipal de Desenvolvimento
Social

Orgão Gerenciador

TESTEMUNHAS:

Celso Cavalcantido
DISTRIBUIDORA DE

CAVALCANTI E
CONTRATADA

NOME: Dvllrfilp ru'.anLw 9M
cPF: 6o3.t61339à-5L
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