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FIINDO MTINICIPAL DE SA{.IDE

PREGÃO eLEmÔtrcO No 004/2022
REGTSTRO DE PREçOS

PROCESSO LtCmrÓRO Nc 005/2022

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS FMS No 0í9n0n

_ Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio de 2022, de um lado de um lado o FUNDO Í$UttllClPAL DE SAÚDE DE
CHA GRÂNDE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Chã Grande, Estado de
Pemambuco, localizada à Avenida Vinte de Dezembro, 145 - Centro - Chá Grande - PE, inscrito no C.N.P.J.iMF sob o no

08.625.í6710001ó0, neste ato representado pelo seu Gestor e Secretáío de Saúde Sr. Jairo Amorim Paiva, Brasileiro,
Casado, Comeroante, nomeado por meio da Portaria N0 285/2017 datada em 0110812017, portador da Carteira de ldentidade
No 1.826.812S§P/PE, CPF no 353.431.684-34, no uso de suas atnbuiçoes legais, neste ato denominado simplesmente
ÓneÂo GERET{GIAÍ}OR Do REGtsrRo 0E PREços, realizado por môio oo ÉnecÃo E["ETRôNtco No 004/i022, e de
ouko lado, a Empresa adiudicatária nos itens abaixo, Homologada en 2510512022, doravante denominada FORNECEDOR,
tem enfe si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fomecimento, nos
termos do Decreto n0 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 1 5 da Lei n0 8.666tg3, observada as mndiçoes
estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se segueín:

I - DO FORilECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado neste Fundo Municipal de Saúde de Chá Grande -
PE, observada a ordem de classificação, os preços do fomecedor regisEado a seguir relacionado, objeüvando o compromisso
de Íomecimento, nas condi@es estabelecidas no ato convocatório.

Í.í - Fornecedor- ltem

DELCA ARTIGOS iiEUCOS LTDA EPP, CNPJ No 3í.94{1.80E/0001.82, com sede à Avenida Tiradentes, N0 1g04, Setor
Central - futápolis/G0 - CEP: 75.043-044, Fone: (62) 3315.5245 / 9.8596.9355, representada por seu Representante Legal,
r, Alex Batista Lourenço, brasileira, casado, empreúrio, residente e domiciliado em Anápolís/GO, RG No 4.9ffi.ãgs

DGPC/GO, CPFniilF No 01 8.91 8.í 71 -08.

valor Total registrado: R$ í7.328,00 (Dezessete mil, trezentos e vinte e oito reais).

2' DA EXPECTATIVA DO FORNECI-ltiÊnfO' O ajuste com o fomecedor registrado será formalizado peto Fundo Municipal
de Saúde de Cha Grande ou lnteressados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposi6es contidas no Editaldo
Pregão EleÍônico No 004/2022.

2.1 - O mmpromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, deconente desta Ata de Registro de preços e
Editalde Prcgão EleEônico Í{o 004/2022.

2.2 - O Íomecedor regisÚado, denho dos quanütativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante
a validade desb Ata de Registno de Preços.

3 - DO COIITROLE DOS PREçOS REGISTRADOS: O Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande adotará a prática de
todos os atos necessários ao controle e administra$o da presente Ata.

3.1 - Os preços registados e a indicação dos respectivos fomecedores detentores da Ata serão divulgados no Diário Oficial
dos Municípios do Estado de Pemambuco.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, mnÍorme previsto no Art. 'l 7 do DecÍeto n" 7.8922013, o preço regrstrado poderá ser
reüsto em deconência de eventual reduçâo daqueles existentes no mercado, cabendo ao Fundo irtuáicipat de Saúde de Chã
Grande convocrrÍ os fomecedores registrados para negociar o novo valor.

ITEIí DEscRçÂo MARCÂ OUA}IT. UI{0.
Unitário Total

í8 MeFcaglescartável impermeável de manga longa íedramento com ziper Samaronne '1200 Und 14.M 17.328.00
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4.1 - Caso o fomecedor registrado se recuse a baixar os preços regislrados, o Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande
poderá cancelar o registro (ru convocar todos os fomecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo
julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - 0s preços náo serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a
superveniência de normas federais apliúveis a espécie.

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fomecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão
sempre manüdos.

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 CANCEIáIIENTO DO REGISTRO: O fomecedorterá seu registro cancelado quando:

6.1 - descumprir as condiçoes da Ata de Registro de Preços.

6.2 - não reürar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administraçã0, sem
iustifi cativa acpitável.

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

6.4 - tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previslas, assegurados o contraditório e a ampla deÍesa, 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 oc-onência de fato superveniente
que venha cunpmrneter a perfeita exeatSo conlratual, deconentes de caso fortuito ou de força maior, deyidamente
comprovados.

7 - DA DMTLGAçÂO DA ATA DE REGISIRO DE PREÇO{I: A publicaÉo resumida desta Ata de Registro de preços na
imorensâ oficial. que é condiçâo indispensável pera suâ eficacia, sera proüdenciada pelo Orgão Gerenciador até o quinto dia
utildo mês seguinte ao de sua assinafura, pam ocoírer no pritzo de únte dias daquela data.

I - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de prestação de serviço será o Foro da
Comarca de GravatíPE, mm prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, o presente instrumento em 03 (três) vias de igualteor e forma, para todos
os fins previstos em direito,
subscrevem.
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