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FUNDO MTJNICIPAL DE SAUDE

PREGÃO ELETRÔNEO NO OO4'2022

REGISTRO DE PREçOS
PROCESSO LlCmrÔntO Í{o 005Í2022

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS FiíS No0í4/2022

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

CHÃ GRANDE, pssoa jurídica de direito público intemo, com sede e Foro da Comarca de Chã Grande, Estado de
Pemambuco, localizada à Avenida Vinte de Dezembro, 145 - Cenho - Chã Grande - PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o no

08.625.167/000í-50, neste ato representado pelo seu Gestor e Secretário de Saúde Sr. Jairo Amorim Paiva, Brasileiro,

Casado, Comerciante, nomedo por meio da Portaria No 28512017 datada em UnAl2017, portador da Carteira de ldenüdade
N'1.E2ti.81ZSSPIPE, CPF nu 353.431.684-ir4, no uso de suas atnbuçôes legars, nesb ato denomrnado srmplesmente

ÓneÃo GERET{C|AooR Do REGISTRO DE PREçOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRONTCO No 004Íã}22, e de

outro lado, a Empesa adjudicatária nos itens abaixo, Homologada en 2510512022. doravante denominada FORNECEDOR,
tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá eÍeito de compromisso de fomecimento, nos
termos do Decreto no 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei n0 8.666/93, observda as condi@s
estabelecidas no ato convocatório e consoante as CláusuÍas que se seguem:

í - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado neste Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande -
PE, observada a ordem de classificação, os preços do fomecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso
de fomecimento, nas condiçoes estabelecidas no ato convocatório.

1.1 - Fomecedor- ltem

DISTRIBUIIIORA DE PRODUTOS AGRESTE ilERIDIONAL LTDA ME, CNPJ N0 40.876.269,000í.50, corn se{e à Rua
Sargento Silvino Macêdo, No 03, São José - Garanhuns/PE - CEP: 55.295-280, Fone: (87) 3762.U45, representada por sua
Representante Legal, Sra. Raíssa Rabêlo Feneira, brasileira, solteira, empresária, residente e domicilida em Maceió - AL,
RG N'4.007.22ffi SDS/AL, CPF/MF No 136.619.25447.

rTEit -

Valor Total registrado: R$ ít19.997,00 (Cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais).

23

cóoGo ÔUÂNT- Tí UND,
unlEtÍlo rolar

0í
Írasco 1.000M1. MARCA: BELLOBELTÂ

taor almólico: 70% (70'GL), Aprcsentação: gol,
8R0269943 3.600 LÍhos 5,30 19.080,00

02
Alcool etílico, hidr#o, 70% C/0"G1), líquido, frasm 1.000M1. IIARCA:
BELLOBELIá

8R0269941 10.800 Litros 5,30 57.240,00

10

Oq,rlos de píot@ indivídual, aÍma@ em aço revestido de polipopileno,
lenb em acÍílico fmsparenb, incoloÍ, ante embaçante, ajuste e regulagem
lateral, esterelizárrela frio. tamanho único. IIARCA: I(AUPSO

8R0362345 300 Und 3,50 1.050,00

í3
Touca descarÉvd uso hospitalâÍ, nâo teciro 100% poliproçÍleno, corn elástico
em toda voth, sem cor, ceÍca de 60 g/m2, únim, descartável,
atóÍca. inodora, unissex, embalaqem 100 unidades. MARCA:

hipoalergênica,
ABL

BR0428622 300 Pacob 8,80 2.640,00

15
Frasco 500 ml - bonifador spray - em plástim hansparente com válvula
boniÍador hsne spray. TARCA PlÁSt Tll BR0279895 720 Und 2,90 2.088,00

16
Frasco 500 ML (em plástico fanspaÍenb oom vâvula pump para gel).
IÂRCÂ: PLÂliWlL 8R0279900 360 Und 2,90 1.044,00
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ml; Material: Plástico; Tipo de instalaÇão: De parede). iIARCA: PREIISSE
17 600 Und '13.800,0023,00

Valorec {R§}ÍTETI DESCRTçÂO cóoGo QIJAIIT. ur{0.
Unltário Total

Avenhl Hospitalar, material: polipmpileno, gramatura: cerca de 40 G/CM2,
mmponente: tiras para fixação, característica adicbnal: manga longa,
punho eÉqqco, impermeável, esterilidade: uso único. MARCA: TALGE

18R047336 4.050 Und

I

3,60 14.580,00

24
Avental Hospiblar, capote cirurgico, SMS, único, ceÍca dê 60 G/CM2, com
cor, manga longa, estéril, uso único. ÍrlARCA: TALGE

BR0434397 4.050 Und 9,50 38.475,00
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2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fomecedor registrado será formalizado pelo Fundo Municipal
de Saúde de Chã Grande ou lnteressados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposiçoes contidas no Edital do

Pregãr Eletrônico No N4n0n.

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

2.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quantitaüvos 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 adotará a prática de

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

3.1 - Os preços regisbadm e a indica@ dos respeclivos fomecedores detentores da Ata serão divulgados no Diário Oficial
dos Municípios do Estado de Pemambuco.

4 - DOS PREÇOS: A qua§uer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto no 7 .89212013, o preço regiskado poderá ser
revisto em deconência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Furdo Municipalde Szude de Chã
^----l- 
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4.1 - Caso o fomecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Fundo Municipal de Saúde de Châ Grande
poderá cancelar o regisbo ou convocar todos os fomecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo
julgamento e adjudicação para esse Íim.

l,) - (\ç nmrnc nãn corãn roailcf:dnc rírrranfa n narínr{n Aa validado da Áta da Pmiclm da gaae rocealrran{a 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 Munidpal de Saude de Chã Grande à época da licitação, bem corno eventuais descontos por ela concedidos serão
sempre mantidos.

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 assínatura.

6 - DO CANCELATENTO DO REGISTRO: O fomecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 - descumprir as condises da Ata de Regisho de Preços.

6.2 - nfu retirar a respectiva nota de empenho or instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administraçâo, sem
justÍficativa aceitárrel.

6.3 - nâo aceitar reduâr o seu preço registrdo, na histese de este se tomar superior àqueles praticados no rnercado; e

6.4 - tiver presente raÕes de interesse publko.

6.4.1 - O cancelamento de registro, nas hiSteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho da autoridde competente do órgão gerenciador.

6.4.2 - O fomecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na oconencia de fato superveniente
que venha comprometer a perfeita execução contratual, deconentes de caso Íortuito ou de força maior, devidamente
comprovados.

7 - DA DIVULGAçÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de preços na
imprensa oficial, que é condiçao indispensável para sua efiúcia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia
úüldo mês seguinte ao de sua assinatura, para ocrÍrer no prazo de vinte dias daquela data,

I - DO FORO: O Foro para dirimir questoes relativas ao presente compromisso de
Comarca de Gravatá/PE, com preiuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seia.

prestação de serviço será o Foro da
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E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos

os Íins previstos

subscrevem.

em direito, na presença testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que tamtÉm o

[l*"^^, P'L'Lú*r-' Raissa Rabôlo Feneira
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE

MERIDIONAL LTDA HE
CONTRATADA

No 353.4ití.684.34
Secretario ltlunicipal de Saúde

Orgão Gerenciador

TESTEMUNHAS;

NOME:

CPF: kLt J^, c 1À""^,
2 3à-[L

l,arru;z w 3NOME:

cPF Q63.rl 7.79t{ -óÍ
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