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FTTNDO MUNICIPAL DE SATIDE

PREGÃO ELETRÔNrcO N Íl()/U2022

REGISTRO DE PREçOS
PROCESSO LTCTTATOR|O lf 005/2022

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS FMS No 017n022

_ Aos 27 (vinte e sete)dias do mês de maio de2022, de um lado de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CHA GRANDE, pessoa jurídica de direito público intemo, com sede e Foro da Comarca de Châ Grande, Estado de

Pemambuco, bcalizada à Avenida Vinte de Dezembro, 145 - Centro - Chã Grande - PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o n0

0E.625.í6710001-í!, neste ato representado pelo seu Gestor e Secretário de Saúde Sr. Jairo Amorim Paiva, Brasileiro,
Casado, Comerciante, nomeado por meio da Portaria N0 285/2017 datada em 0110812017, portador da Carteira de
ldenttdade tf 1.826.812S§P/PE, CPF no 353.431.684-34, no uso de suas atribui@es legais, nesb ato denominado
simplesmente ÔRGÃo GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREçOS, realizado por meio Oo pneeÃO ELETRÔNICo No

004n022, e de outo lado, a Empresa adjudicatária nos itens abaixo, Homologada em 2510512022, doravante denominada
FORNECEDOR, tem entre si, justo e avenpdo a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de
fornecimento, nos termos do Decrcto no 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei no 8.666/93,
observada as condi@s estabelecidas no ato convocatórÍo e consoante as Cláusulas que se seguem:

I - DO FORi{ECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado neste Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

- PE, observada a ordem de classiÍicação, os preços do fomecedor regisfado a seguir relacionado, objeüvando o
compromisso de fomecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

í .1 - Fomecedor - ltem

ATLA}ITEO LIFE COilÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ NO 11,241.U7NAOí46, COM SEdE à RUA

Ana Paulina Mascarenhas, No 472, Andar 01 - Riachão do Jaculpe/BA - CEP: ,+4.640400, Fone: (75) 9.9292.8689,
representada por sua Reprcsentante Legal, Sra. Michele Chrisüne de Araújo, brasileira, solteira, empresária, residente e
domiciliado em Natal/RN, RG N0 1,631.722 SSP/RN, CPF/MF N" 068.683.234-50.

1 5.120,00

tTErs -

valor Total registrado: R$ 206.085,00 (Duzentos e seis mil e oitenta e cinco reais).

lIfIIC-o-TE Assinadodeformadisitat
COMERCIO DE por ATTANT|CO L|FE
PRODUTOS COMERCIODEPRODUTOS

HOSPTTALARES .14249 HoSPÍTALARES :l424e047

M70O0l 06 000106

ITEiI -
II

DE§CRçÃO cóolco QUAXT. UND.
UniÉío Total

05
Luva procedimento, látex nâtJral integro e unifonne, pequeno,

lubrificada com po bioabsorvível, descartável, atóxica. Caixa í00
unidades. llÂRCA: ilEDIX

8R0269894 480 Caixa 19,00 9.120,00

06

Lum para pocedimento nâo ciúrgico, látex natural íntegro e uniforme,
eúra peqwno, lubrificada mm po bioabsorvivel, atoxica, ambidestra,
descartável, antidenapanle, resistente à tsação. Caixa 100 unidades.
TARCÀ TEDX

8R0342505 480 Caixa 19,00 9.120,00

()E
Máscara ciúrgica, nâo tecido, 3 camadas, pregas horizontais, atoÍca,
4 tiras laterais p/ fixaçã0, dip nasal embúdo, hipoalergênica, branca,
descanâvel. mARUA: tEDlx

8R0279581 72.@0 Und 0,21

12

Termômefo dínico, ajuste: digital, infravermelho, tipo:
corporal, componentes: c/ alarmes, medi$o à distância, embalagem:
de parcde, gabinete plásüco c/ visu digital. MARCA: STRA
t{EGÓCoS

temperdfura

8R0470197 240 Und 62,00 14.880,00

14
Lençol descartável, material: TNT, gramatura: 40 G/ií2, altura: 2,20 M,
laÍgura: í,40 M. iIARCA |BOII)ESC

8R0231 256 3.600 Und 6,00 21.600,00

í9 Viseira EPI Protetor Facial Mascara Hogitalar Transparente Acrílico.
ilÂRCA: HEATTH CARE 480 Und 13,00 6.240,00

ÍTEM DESCruçÂO CÓDGO QUAÍ{T UND.
Unitário Total

21
Avental Hospitalar, , capote ciúrgico, SMS, únim, cerca de 60 G/CM2,
mm er, manga longa, estéril, uso único. MARCA: SULGRAFFMED

BR0434397 12.150 Und í0,70 I 30.005,00
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FIINDO MITNICIPAL DE SAÚDE

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fomecedor registrado será formalizado pelo Fundo Municrpal

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

do Pregão Eletrônico No 004.12022.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Gontrato, deconente desta Ata de Registro de Preços e
Edital de Precão Eletrônico No 00412022.

2.2 - O fomecedor registrado, dentro dos quantitaüvos esümados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados
durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREçOS REGISTRÂDOS: O Fundo Municipalde Saúde de Chã Grande adotaÉ a prática de
todos os atos necessários ao mntrole e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registados e a irdica$o dos respectiws fomecedores detentores da Ata seráo divulgados no Diário OÍicial
dos Munícíp'oa do Estado de Pemambuco.

1 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previío no Art. 17 do Decreto n0 7.8922013, o preço registrado podeÉ ser
revisto em deconência de eventual reduçáo daqueles existentes no mercado, cabendo ao Fundo Municipal de Saúde de
Ciiã Graiitie rürrvocil üs íoiircr,ndrael regisirados parA rtÉgüüiar ú iiúvü vaiúí.

4.1 - Caso o Íomecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande
poderá cancelar o registno ou convocar todos os fomecedores registrados parc oferecerem novas propostas, gerando novo
julgarnento e adjudicação para esse fim.

4.2 - 0s preços nâo seÉc reajustedos Curante c psríoCo Ce reliCade da Ate Ce Registrc Ce Preços, ressahade a
superveniência de normas Íederais aplicáveis a espécie.

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fomecedor detentor da Ata e a pequisa de mercado efetuada pelo
Fundo Munícipal de Saúde de Chã Grande à época da licita$o, bem como evenfuais descontos por ela concedídos seráo
sempre mantidos.

5 - DA VALIDAIIE DÂ 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 fomecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 - desoimprir as condiçoes da Atr de Registro de Preços.

6.2 - nfu retirar a respectira nota de empenho ou instrumento equivalente, no pÍazo estabelecido pda Administração, sem
justificativa aceMvel.

6.3 - não aceitar reduzir o seu preço registado, na hipotese de este se tomar supedor àqueles praücados no mercado; e

6.4 - tiver presefie razoes de interesse público.

6.4.1 - O cancelamento de registro, nas hipoteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho da autoridade mmpetente do órgâo gerenciador.

6.4.2 - O fomecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na oconência de fato superveniente
que venha comprorneter a perfeita exeoção contratual, deconentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente
comprovados.

1- DA DMULGAçÃO DA ATA DE REGISTR0 DE PREÇOS: A publica$o resumida desta Ata de Registro de preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua encacia, será prôvidenciada pelo ôrgao Gerericiador até o quinto
dia úül do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

I - DO FORO: 0 Foro para dirimir questóes relativas ao presente compromisso de prestação de serviço será o Foro da
Comarca de GravatíPE, com prejuízo a qualquer que seja.

ATLANTICO LIFE Assinado deforma
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FUNDO M','NICIPAL DE SAIJDE

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para

todos os fins previstos ireito, na das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que
também o AÍLANTICO LtFt 

^5rnddo 
de ford diehl F

coMERcto DE pRoDUTos Án^rtrourE 'Nrmtr
HosPtrALAREs :r a2ae(xio ffiH*.,0r.*r*,000106 6

tllicheh Christine de Araújo
ATI.ÂIIITICO LIFE COMÉRCIO DE PRODUTOS

HOSPIALARES LIDA
CONTRATADA

t

TESTEMUNHAS:

No 353./tilÍ.68+34
Secretário tlunicipal de Saúde

Orgão Gerenciador

NOME:

CPF: fu,'U
&c-?,,^,,^,
a-w\"-Ço

NOME: Dttlrg,lrg
cPF: Ob3 llS W @/,{'Arub

+5Q'q1
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