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FTJNDO MTJNICIPAL DE SAUDE

PREGÃO ELETRÔMCO NO OO/U2022

REGISTRO DE PREçOS
PROCESSO LrcrnrÓntO No 0052022

ATA DE REGISTRO DE PREçOS FMS No 018n0n

_ Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio de 2022, de um lado de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

CHÀ GRANDE, 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 - Chã Grande - PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o n0

08.625.1671000í-í!, neste ato representado pelo seu Gestor e Secretário de Saúde Sr. Jairo Amorim Paiva, Brasileiro,

Casado, Cornerciante, nomeado por meio da Portaria N" 285/2017 datada em 01N812017, portador da Carteira de ldentidade

N'1.826.812SSP/PE, CPF n'353.431.684-:,4, no uso de suas atnburçoes legars, n-esb ato denomtnado smplesmente

ÓncÃO GEREHCTADOR DO REGISTRo 0E PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRoNIco No 0oU2022, e de

outro lado, a Empresa djudicatária nos itens abaixo, Homologada en 2510512022, doravante denominada FORNECEDOR,

tem entre 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. 15 da Lei n0 8.66ô/93, observda as condi@s
estabeleodas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

í - DO FORITIECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, Íica registrado neste Fundo Municipal de Saúde de Châ Grande -
PE, observada a ordem de classificação, os preços do fomecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso

de fomecimento, nas condises estabelecidas no ato convocatório.

1.1 - Fomecedor- ltem

CIRURGICA FAIIED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME, CNPJ NO í0.978.í06/0fi}í.18, COM

sede à Rua Netzo, S/N, Loja 2 -Loteamento Rosa D'ltália-Quadra l-Agamenon Magalhães- Lote 3lA- lgarassu/PE -
CEP: 53.64S146, Fone: (81) 4100,1474, representada por seu Representante Legal, Sr. Lindemberg Cavalcanti Laurentino,

brasileira, cÍsado, empresário, residente e domiciliado em Olinda/PE, RG N0 4.280.763 SDS/PE, CPF/MF N" 009.338.944-22.
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2 . DA EXPECTATIVA DO FORNECIMEilTO: 0 ajuste com o fomecedor registrado seÉ formalizado pelo Fundo Municipal

de Saúde de Chã Grande ou lnteressados mediante assinatura de Conhato, observadas as disposi@s conüdas no Editaldo

Pregão Eletrônim No 0042022.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, deconente desta Ata de Registro de Preços e

Edital de Pregão Eletrônico No 00t[r2022.

2.2 - O fomecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos eÍetuados durante

a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREçOS REGISTRADOS: 0 Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande adotará a prática de

todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respeclivos fomecedores detentores da Ata serão divulgados no Diário Oficial

dos Municipios do Estado de Pemambuco.
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I DESCREÃO

8R0452286 12 000 Und 0,25 3.000,0009

Máscara cirurgica, matedd: SMS, camadas: 3 camadas cJ dobras,

fixação: tiras eláslicas, adícirnal: c/ dipe nasal, componentes: filbação de
patiqrlas mínima de 95%, esterílidade: uso único. ÍíARCA: HMED

32.400 Und 0,37 'tí.988,0011
Sapatilha ciúrgica, TNT, 50 g/m2, descartável, tipo bota, cano longo,

impermeâel, com el*üco, anüdenaoante. iIARCA: ABL
8R0430585
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4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto no 7.892J2013, o preço registrado poderá ser
revisto em deconência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Fundo Municipal de Saúde de Chã

Grande convocar os fomecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fomecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande
poderá cancelar o registro ou convocar todos os fomecedores 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 es5Écie.

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

Fundo Municipal de Saude de Chã Grande à época da licitaçã0, bem como evenfuais descontos por ela mncedidos serao
sempre mantidos.

5 - DA VALIOADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) rneses, contados a

partir da data de sua assinatura.

6 - DO CANCELAilENTO 0O REGISTRO: 0 fomecedorterá seu registro cancelado quando:

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

6.2 - não reürar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificaüva aceitável.

6.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tomar supenor àqueles pnaticados no mercado; e

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 autoridde competente do órgão gerenciador.

6.4.2 - O bmecedor podeÉ solicitar o cancelamento do seu registro de preço na oconência de fato superveniente
que venha comprometer a perfeita execuÇão conkafual, deconentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente
compovados.

7 - DA DMJLGAçÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na

imprensa oficial, que é mndição indispensávet para sua eficácia, será providenciada pelo Óção Gerenciador ate o quinto dia
útildo mês seguinte ao de sua assinalura, para ocoÍTer no prazo de vinte dias daquela data.

I - tlo FORO: O Foro para dirimir questôês relativas ao presente compromisso de prestação de serviço será o Foro da
Comarca de Gravatá/PE, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos
os fins previstos em direito, presença das abaixo identifidas, que a fudo assisüram e que tamtÉm o
subscrevem t
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Amorim
No 353.431.684,34

Secretário Municipal de Saúde
Orgão Gerenciador

TESTEMUNHAS:

NOME: "L c.
CPF " Loe -t?

Lindemberg Cavalcantí Laurentino
CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

HOSPITAIáRES EIRELIME
CONTRATADA
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