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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREGÃO ELETRÔNICO N" Ol0/2022
REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRD NO 011/202

ATA DE REG|STRo DE PREçOS FMS tio 029/2022

I - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, Íica registrado neste Fundo Municipal de Saúde de Chã

Grande - PE, obseÍvada a ordem de classificação, os descontos do fomecedor regislrado a seguir relmionado,
objetivândo o compromisso de fomecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatóno.

M. L. DE QUEIROZ FILHO ElRELl, CNPJ N0 23.693.860/000í -53, com sede à Rodovia João Gouveia da Silva,

S/No . Boa Vista . Chã Grande/PE - CEP: 55.636-000, Telefone (81) 9.9933.8757, representada por seu

Representante Legal, Sr. José Leonardo de Lira, brasileira, casado, empresário, rêsidente e domiciliado em Chã

Grande - PE, CNH N" 02969278516 DETRAN/PE, CPF/MF N" 866.862.324-91.

ITÊ}I DÊSCRrçÀO U},IIDAOE
OITT ESTIIíADA

P' 12 TTESES

Combuslivel - Gasolina, Comum (C), aúoÍnoliva, de acordo com kgislaÉo
vioenle da ANP.

LúO 2 861 0,60%

0,ô0%02

Biocombustivel - Etanol Hidratado, automotivo, com fóímula molecular CrH6O,
prcdu2ido especialmenle via íementação de açúcares e de acordo com

leqislaÇào vbente da ANP.

Litro

03
Combustivel - Ôho Diesêl, Tipo S10, aubírolivo. em menoÍ pÍoporção,

nirooênio. enrofÍe e oritênio e de acoíúo com leqblaaão Visenb da ANP.
LilÍo 27.066 0,60%

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

2 . DA EXPECTATIVA DO FoRNECIMENTO: O ajuste com o fomecedor registrado será Íormalizado pelo Fundo

Municipal de Saúde de Châ Grande ou lnteressados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposiçÕes

conlidas no Edital do Pregão Eletrônico No 010/2022.

2.1 - O compromisso de entrega só estaÉ caracterizado mediante Contrato, deconente desta Ata de Registro de
Preços e Edital de Pregão Eletrônico No 0í0/2022

2.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, Íica obrig

eÍetuados durante a validade desta Ata de Registro d reç0s

os pedidos

'-

L

Aos 2'1 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2022, de um lâdo o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

CHÃ GRANDE, pessoa juridica de direito público intemo, com sede e Foro da Comarca de Chã Grande, Estado de

Pemambuco, localizada à Avenida Vinte de Dezembro, 145 - Centro - Chã Grande - PE, inscrito no C.N o.J./i/F

sob o no 08.625.í 67/0001.50, nestê ato representado pelo seu Gestor e Secretário de Saúde Sr. Jairo Amorim
Paiva, Brasileiro, Casado, Comerciante, nomeado por meio da Portaria No 28512017 datada em 01/08/2017,
portador da Carteira de ldentidade No 1.826.812/SSP/PE, CPF no 353.431.684-34, no uso dê suas atnbuiçÕes

legais, neste ato denominados simplesmente ÓnCÃO CEAeIC|ADOR DO REGISTRO DE PREçOS, realizado
por meio do PREGÃO ELETRÔNICO N0 0í0/2022, e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos ilens abaixo,

Homologada em 1811112022, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata
que, quando publicada, terá eÍeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto Federal no 7.892 de
23.01.2013, que regulâmenla o art. 15 da Lei no 8.666/93, observada as condiçoes estabelecidas no ato

convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

'I .1 - Fornecedor- ltem

QNT IíEI{SAL
ESÍIÍúADA

01

310 3.720

2.255,54
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3 - DO CONTROLE DO DESCONTO REGISTRADO: O Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande adotaÉ a
prática de todos os atos necêssários ao controle ê administração da presente Ata.

3.1 - O desconto registrado ê a indicação dos respêctivos fomecedores dêtenlores da Ata serão divulgados no

Diârio Oficial dos Municipios do Estado de Pemambuco.

4 - DOS DESCONTOS: A qualquer tempo, conforme previsto Art, 17 do Decreto no 7.89212013, o desconto
registrado poderá ser revisto em deconência do eventual aumento daqueles existentes no mercado, cabendo ao
Fundo Municipal de Saúde de Chá Grande convocar os Íomecedores rêgistrados para negociar o novo desmnto.

4.1 - Caso o fomecedor registrâdo se rêcusê â aumêntar os descontos registrados, o Fundo l!'lunicipal de Saúde de

Chã Grande podêrá cancelar o registro ou mnvocar todos os fomecedorês Íegistrados para oferecerem novas
propostas, gêrando novo julgamento e adjudicação para esse Íim.

4.2 - Os descontos não serão reajustados durante o periodo de validadê da Ata de Registro de Preços, rersalvada

a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 - O diferencial de desconto entre â proposta inicial do fomecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado

eÍetuada p€lo Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande à época da licitaçã0, bem como eventuais descontos por

ela concedidos serão sempre mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validadê de í2 (doze) meses,
contados a partir da data de sua assinatura.

6 - DO CANCELAMENTo D0 REGISTRO: O F0RNECEDoR podeÍá ter sêu registm cancelado:

6.1 - Por iniciativa da Administração, quando:

6.1.'l Não cumprir as exigências do edital de licitação do Pregão Eletrônico no 01012022 e as condições da
presente Atâ de Registro dê Preços;

6.1 .2 Der causa à rescisão administrativa deconente desta Ata de Registro de Preços;

6.1.3 Não mantiver as condiÉes de habilitaçáo e compatibilidade;

6.1.4 Não aceitar a Íeduçáo do preço registrado, na hipotese píevista na legislação, face às ra:ões de
interesse público, devidamente justiÍicados.

6.2 - Por iniciativa da própria FORNECEDORA, quando:

6.2.1 Mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade de cumprimento das exigências insertas

neste Registro de Preços, em funçáo de fato superveniente, aceito pela Administração, que

comprovadamente venha a mmprometer a execução desta Ata;

ô.2.2 O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado
nos autos do Processo no 01112022, com decisão fundamentada do Ordenador dê Despesa deste Fundo

Municipalde Saúde.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de7 - DA DTVULGAçÃo DA
Preços na imprensa oficial

Gerenciador até o quinto dia

data.

útil do mês seguinte ao de sua assinatura, paÉ ocoÍTer
, que é condição indispensável para sua eficácia, será adad

Registro de
pelo Orgão

dias daquela

^V. 
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8 - DO FORO: 0 Foro para dinmir questões relativas ao presente compromisso de prestação de serviço será o Foro

da Comarca de Gravatá/PE, com preluízo a qualquer outro, por mais privilegiado que se.ja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma,
para todos os fins prêvistos em direrto, das duâs testemunhas abâixo idêntificadas, que a tudo

assistiram e que també subscrevem

ro Amorim
F N0 353.431

J Leonardo de Lira
L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI

CONTRATADA

c{t

e. C.?"r,*-
-8e\,'6e

Secretírio Municipal de Saúde
Orgáo Gerenciador

TESTEI\'IUNHAS:

ity:'PbYr.vffur@ NOIVE:

CPF:

ÀV. Sôo Jocé, no lO!, CenlÍo, Chõ GÍondê-PE, cEP 55'ó36-000

E'moil ouvldorio@chogronde'pe'gov'br I

Iêlelone:81 3537-r l4O I CN?J: I r '(Xt'8o6/0oor -9o
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