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ATA DE REGISTRo DE PREçOS FÍtlS No 02112022

Aos 27 (ünte e sete) dias do mês de maio de 2022, de um lado de um lado o FUNDO MUt{lClPAL DE SAÚDE DE CHÃ

GRANDE, pessoa jurÍdica de direito público intemo, com sede e Foro da Comarca de Chã Grande, Estado de Pernambuco, localizada

à Avenida Vinte de Dezernbro, 145 - Centro - Chá Grande - PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o no 0E.625.'167100fi.50, neste ato

representado pelo seu Gestor e Secretádo de Saúde Sr. Jairo Amorim Paiva, Brasileiro, Casado, Comerciante, nomeado por meio da

Portaria No 28512017 datada em 01108/2017, portador da Carteira de ldentidade tf 1.826.812/SSP/PE, CPF no 353.431.684-34, no uso

de suas atribuiçoes tegais, neSe ato denominado simplesmente ÓnCÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREçOS, realizado por

meio do Pf,EGÂO gLEfnÔlrcO N filum2z, e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos itens abaixo, Homologada em

zsl1ilz1n,dorar76nte denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito

de compronisso de Íomecimento, nos termos do Decreto no 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art 15 da Let n0

8.666/93, obsenrada as condiÉes estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

I - DO FORilECEDOR REGISTRÂDO: A partir desta data, fica registrado neste Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande - PE,

observada a odem de dassificaçâ0, os preços do fomecedor registrado a seguir relacionado, obietivando o compromisso de

íomecirnento, nas condi@es estabelecidas no ato cotwocatorio.

1.í - Fanecedor- ttert

TOPDESC I{ÍXISIR|A E COilÉRClo DE ACESSSÓROS PARA SEGURAilçA LTDA EPP, CNPJ N0 {0.064.26t'0001-90, com sede

à Rua Trco Tico do Carnpo, tf 1 I 1, Jardim lnterlagos - Arapongas/PR - CEP: 86.710-180, Fone: (43) 3252.7897 , representada por seu

Represenhnte Legal, Sr. Mateus da Silva Costa, brasileira, sdteiro, empresário, residente e domiciliado em Arapongas/PR, RG N0

13.820.43F9 SSP/PR, CPF/MF N" 077.283.88959.

rTEil -

Valor Total registrado: R$ 28.800,00 (VilÍe e oito mil e oitocentos reais).

2. DA EXPECTAnVA DO FORNECItrENTO: 0 ajuste com o fomecedor registado seÉ formalizado pelo Fundo Municipal de Saúde

de Chã Grande ou lnteressados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposiçoes contidas no Edital do Pregão Eletrônico

No 004/2022.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caraderizado mediante Contato, deconente desta Ata de Registro de Preços e Edital de

Pregão Eleüônico l{o 0041ã122.

2.2 - O tomecedor registado, denfo 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 Saúde de Chã Grande adotaÉ a prática de todos os atos

necessários ao conúole e administraçáo da presente Ata.

3.1 - Os pÍeços regtstrddos e a indicaSo dos respedivos fomecedores detentores da Ata serão diwlgados no Diário Oficial dos

Municípios do Estado de Pernambuco.
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ÍTET DESCRçÃO coDtGo QUANÍ. UND.
Unitário Total
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Máscara cirurgica, üpo: não tecido, 3 camadas, pÍegas hoÍizontais,

atóxira, tipo fixaSo: om elástico. caracterísücas adicionais: dip nasal

emhÍido, hipoalergênica, tipo uso: descartável. [{ARCA: TOPDESC

REGISTRO AllV§Â82261 15rym,2

8R0341923 108.000 Und 0,20 21.600,00

Valores
QUANT. UI{0,

Unitário Total
CóDEOIIEÍÚ DESCRçÃO

8R0341 923 36.000 Und 0,20 7.200,0023

Máscara cirurgica, üpo: nâo tecido, 3 camadas, pregas horizontais,

atóxica, üpo fixação: com elástio, caracteristicas adicionais; dip nasal

emhíido, h{rcahrgênie, üpo uso: descartável. Í{ARCA: TOPDESC
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4 - Dos PREÇosr A qualq.uer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto n, 7 .g9212013,0 preço registrado poderá ser revisto emdeconência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao rundã Municipal de saúde de chã Grande convocar osfornecedores registrados para negociar o novo valor.

4'1 - Caso o Íomecedor registrado se recuse a baixar os preç§s registrados, o Fundo Municipal de saúde de chá Grande poderá

niffi,ff"t#:Tr$'rfl"*,.todos 
os fomecedores registrados [.o ,úo,"", novas propostas, gerando novo jurgamento e

4'2 - os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de preços, ressalvada a superveniência denormas federais aplícáveis a especíe. i

4'3 - o diÍerencial de preço entre a proposta iniciai do fomecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado eÍetuada pelo FundoMunicipal de saúde de chã Grande à época da licitaçao, bem como evenluais Gronto, porela concedidos serão sempre mantidos.

i;,il}3h1l,f[i 
DA ATA DE REGIÍirRo DE PREÇosr A presente Ata terá validade de 12 (dozelmeses, contados a partir da data

6 - Do cANcElltrENTo Do REGrsrRo: o Íomecedor terá seu registro cancerado quando:

6.1 - descumprir as condiçoes da Ata de Regisfo de preços.

:ff lf 
rcürar a respecttva nota de empenho ou insrumento equivalente, no pftzo estabelecido pela Adminisfiaçã0, sem justiÍicativa

ô'3 - nâo aceitar rcduzir o seu preço regislrado, na hipotese de este se tomar superior àqueles praücados no mercado; e

ô.4 - tiver presente razÕes de interesse público.

6'4'1 - o cancelamento de registro, nas hipÔteses previstas, assegurados o conraditório e a ampla defma, será formalizadopor despacho da autoridade competente do órgão gerenciador. -

6'4'2 - 0 Íomecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro 9. pr.ço na oconência de fato superveniente que venhacompmmeter a perfeita exectção contratual, deconentes oe casã rortuito àu àà rorç, maior, deúdameniá comprovaoor.

7 - DA DM,,LGAçÂo 0A ATA DE REG§rRo DE PREÇosr A pubficaçao resumida desta Ata de Regisrro de preços na imprensaoÍicial, que é condição indispensável para suâ eficácia, será providenciad;i;i, óü; àerenciador até o quinto dia útil do mes seguinteao de sua assinatura, pâra ocorêr no Hazo 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 deGravatálPE, com prejuízo a qualquer outro, por mais que seja.

E, por estarem assim justos o presente instrumento em 03 (três) üas de igual teor e forma, para todos os linsprevistos em direÍto, na das aftrixo idenüficadas, que a ludo assisüram e que também o subscrevem.

Secretário Municipal de Saúde
Orgão Gerenchdor
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