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FUNDO MUNIC!PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREGÃo ELETRôNrco N. oo5/2022
REGISTRO DE. PREçOS

PROCESSO LTCtTATORtO No 006/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS NO OO7I2O22

Aos 21 (vinte e um) d_ias do mês de novembro de 2022, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL DE CHA GRANDE-PE, pessoa juridica de direito público intemo, com sede e Foro em
Pernambuco, localizado à Rua José Trajano Lopes, 54 - Augusto Dâvid - Chá Grânde-PE, inscrito no C.N.P.J./I\4F
sob o n0 í3.671.776/000í 45, neste ato represenlado pela sua Gestora e Secretária de Assistência Social Sra.
Alexandra Maria Gomes de Fonseca Neto, brasileira, casada, Funcionária Pública, nomeada por meio da
Portaria No 02012022 datada em 3O|O'112O22, portadora da Carteira de ldentidade no 4.668.327 SDS/PE, CPF no

988031.664-91, no uso de suâs akibuições legais. neste ato denominados simplesmente ÓRGÃO
GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREçOS, realizado por meio do PREGAO ELETRONICO No 005/2022, e
de outro lado, a Empresa adjudicatária nos itens abaixo, Homologada em 1El1'112O22, doravante denominada
FORNECEDOR, tem entrê si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de
compromisso de fomecimento, nos teÍmos do Decrêto Fedêrâl no 7.892 de 23.0'1.2013, que regulamenta o art.
15 da Lei no 8.666/93, observada as crndições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que
se seguem:

I - DO FORNECEOOR REGISTRÂDO: A partir desta data, Íica registrado neste Fundo Municipal de Assistência
Social de Chã Grande - PE, observada a ordem de classificaÉo, os descontos do fornecedor regislrado a seguir
relacionado, objêtivando o compromisso de fornecimento. nas condiçÕes estabelecidas no ato convocatório.

í.1 - FoÍnecedor - ltem

M. L. DE QUEIROZ FILHO ElRELl, CNPJ N" 23.693.86010001-53, com sede à Rodovaa Joáo Gouveia da Silva,
S/N" - Boa Vista - Chá Grande/PE - CEP: 55.636-000, Telefone (81) 9.9933.8757, representada por seu
Representante Legal, Sr. José Leonaído de Liía, brasileira, casado, empresário, residenle e domiciliado em Chá
Grande - PE, CNH No 02969278516 DETRAN/PE, CPF/MF N" 866.862.32/t91.

ITEM UNIDADE
QI'IT

ESTIMAOA P/
12 HESES

(%)
DESCOT{rO
OFERTADO

01
Combustlvel - Gasolina, Comum (C), automotiva, de acordo
com leqislacão viaente da ANP.

438 5.256

Percentual de desconto registrado: R$ 0,60% (zero víÍgula seis por cento).

2 - DA EXPECÍATIVA OO FORNECIMENTO: O ajuste com o fomecedor ÍegistÍado será formalizâdo pelo Fundo
Municipal de Assistência Social de Chá Grande ou lnteressados mediante assinatura de Contrato, observadas as
disposições contidas no Edital do Pregáo Eletrônico N" 005/2022.

2.1 - O compromisso de entrega só eslará caraclerizado mediante Contíeto, decoÍrente desla Ata dê Rêgistro de
PÍeços e Edital de Pregão Elêtrônico No 005/2022.

2.2 - O Íornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, Íica obrigâdo a atender todos os pedidos
êfetuados durante a validade dêsta Ata de Registro de Preços.

3 - OO CONTROLE DO DESCONTO REGISTRAOO: O Fundo Municipal de Assistêncla Social de Chã C,?nde
adotaÍá a prática de todos os atos nec€ssários ao controle e administraÉo da presente Ata.

3.1 - O desconto regislrado e a indicâÉo dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no
Diário Oficial dos lr'lunicipios do Estado de Pernambuco.

4 - OOS DESCONTOS: A qualquer tempo, conforme previsto Art. 17 do Decreto no 7.892120'13, o desconto
registrado poderá ser revisto em decorrência do eventual aumento daqueles exislentes no mercado, cabendo ao
Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande convocar os Íomecedores regislrados para negociar o novo
desconto.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a aumenlaÍ os descontos Íegistrados, o Fu lvlunicipal de
Assistência Social de Chã Grande poderá cancelar o registro ou convocztí todos os forne strados paÍa
oferecerem novas pÍopostas, gerândo novo julgamento e adjudicaÉo para esse fm
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4.3 - O diferencaal de desconto entre a proposta inicial do foÍnecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado
efetuada pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande à época da licitação, bem como evenluais
descontos por ela concedidos serão sêmpre mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ala terá validade de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua assinatura.

6 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O FORNECEDOR poderá ter seu registro cancelado:

6.1 - Por iniciativa da AdministraÇão, quando

6.1 .1 Não cumprir as exigências do edital de licitaÉo do Pregão Eletrônico no 005/2022 e as condiçôes dâ
presente Ata de Regisúo de PreÇos:

6.1.2 Der causa à rescisáo administrativa decorrenle desla Ata de Registro de Preçosi

6.1.3 Náo mantiver as condições de habilitação e compatibilidade;

6.1.4 Náo aceitar a redução do pÍeço registÍado, na hipótese prevista na legislaçáo, face às razôes de
interesse público, devidamenle justifcados.

6.2 - Por iniciativa da própria FORNECEDORA, quando

6.2.1 Mediante solicitaÉo por escrito, comprovar a impossibilidâde de cumprimento das exigências
insertas neste Registro de PÍeços, em função de fato superveniente, aceito pela AdministraÉo, que
comprovadamente venha a comprometer a execução desta Ata;

6.2.2 O câncêlamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado
nos autos do processo no 00612022, com decisão fundamentada da Ordenadora de Despesa deste Fundo
Municipal.

7 - DA DtvuLGAçÃO DA ATA OE REGISTRO DE PREçOS: A publicâÉo resumida desta Ata de Registro de
Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão
Gerenciador até ô quinto dia útil do mês seguinte ao de sua essinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data.

E - OO FORO: O Foro para dirimir quêstões relativas ao píesente compromisso de prestação de seíviço seÍá o
Foro da Comarca de Gravatá/PE, com prêjuizo a qualqueÍ outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o pÍesente inslrumento em 03 (Íês) vias de igual teor e formâ,
para todos os fins previstos em direito, na presença das duas tesle has abaixo identiÍicadas,
assistiram e que também o subscrevem.
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Àlérandra Marie Gomes da Fonseca Nêto

cPF/MF No 988.03í.664-9í
Sêcrêtária Municipal de Assistência Social

Orgâo Gerênciador
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4.2 - Os descontos náo serão Íea.iustados durante o periodo de vâlidâde da Ata de Registro de PreÇos, ressalvada
a superveniênciâ de normas fêderais apliúveis a espêcie.

L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI
CONTRATADA
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