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FUNDO M ICIPAL DE ASSISTÊrucn socrAL
pneeÃo elernôrutco No oo3/2022

REGISTRO DE PREÇOS
pRocESSo t-lctrarónro No oo4t2oz2

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS FMAS No OO1I2O22

_Aos 06 (seis)dias do mês de abril de2022, de um lado o FUNDO MUNICIPAL oe ASStSfÊNctA SoctAL
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 - Chã Grande-PE, inscrito no
C.N.P.J./MF sob o no 13.671.77610001-85, 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 em 020112017, poftadora da Carteira de ldentidade no 4.668.327
SDS/PE, CPF no 988.031.ô64-91 , no uso de suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente ónCÃO
GERENCIADOR Do REGISTRo DE PREços, realizado por meio do PREGÂo ELETRôNlco No 003/2022, e de
outro lado, a Empresa adjudicatária nos itens abaixo, Homologada em 06/04/2022, doravante denominada
FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso
de fornecimênto, nos termos do Decreto Federal no 7.892 de 23.01.2013, que regulamenta o art. .l 5 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 neste Fundo Municipal de Assistência
Social de Chã Grande - PE, observada a ordem de classiÍicação, os preços do fornecedor registrado a seguir
relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condiçôes estabelecidas no alo convocatório

Í.1 -Fornecedor-ltem

RENATO JOSÉ BEZERRA DE PAULA ME, CNPJ No 21.693.051/0001-16, com sede Rua Machados, No 87, Lot.
Eng. Guararapes - Marcos Freire - Jaboatão dos Guararapes/PE - CEp: 54.36ç220, Fone: (g1) 337g.291g,
representada por seu Representante Legal, Sr. Renato José Bezena de Paula, brasileira, solteiro,' empresário,
residente e domiciliado em carpina/PE, RG No 6.418.282 sDS/pE, cpF/MF No 011.635.934-00.

valor Total registrado: Rg 202.500,00 (Duzentos e dois mil e quinhentos reais).

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
disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico No 003/2022.

2.'l - 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, 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 Social de Châ Grande
adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.
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Peixe congelado: Tipo castanha ou similar;
distribuídos em caixas de papelão de 15 ou 20kg, embalados em
saco plástico, livre de sujidades, parasitas ou quaisquer agentes
que prejudiquem seu sabor, cor e cheiro próprios, cujas unidades
deverão estar entre de 2509 a 5009r.

com vísceras,

Kg PESCAF 11.250 13,50 í 5í.875,00

02

castanha ou similar; com vÍsceras,
distribuÍdos em caixas de papelão de 1S ou 20kg, embalados em
saco plástico, livre de sujidades, parasitas ou quaisquer agentes
que prejudiquem seu sabor, cor e cheiro próprios, cujas unidades
deverão estar entre de 250q a 500qr.

Peixe congelado: Tipo

Kg PESCAF 3.750 13,50 50.625,00

ITEM: ESPECTFICAçÃO OO PEIXE: UND. MARCA QUÂNT. Tntel

V:lnr, rs íR$lITEM: ESPECTFTCÀçÂO DO PETXE: UNO. MARCA QUANT Tofal
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3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no
Diário OÍicial dos MunicÍpios do Estado de Pernambuco.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto Art. 17 do Decreto no 7.89212013, 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 12 (doze) meses,
contados a paftir 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 - nâo 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;

6.4 - 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 competente do órgão gerenciador.

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

1- DA DIVULGAçÃo DA ATA DE REGISTRo DE PREçoS: A pubticaçâo resumida desra Ata de Regisrro de
Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelõ órgao
Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte Olas daqriela
data.

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

E, por estarem assim justos e Contratados
para todos os fins previstos em direito,
assistiram e que também o subscrevem.

, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e Íorma,
na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo

by:

CPF/MF No 988.031.664-91
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Órgão Gerenciador

TESTEMUNHAS

f,or*{o Dçatra

Paula
RENATO JOSÉ BEZERRA DE PAULA ME

CONTRATADA
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Alexandra Maria Gomês da Fonseca Netó

NOM
CPF:

Chã Grande
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