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pReoÂo ELETRoNTco N" 006/2022
REGTSTRO DE PREÇ0S

PROCESSO LTCITATORtO N" 007/2022

ATA DE REGTSTRO 0E PREÇOS FMS N0 002/2022

Aos 11 (onze) dias do mês de abril de 202?, de um iaoo cje ur"n lacjo o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede e Foro cia Comarca de Chã Grande, Estado de Pernambuco, localizada à Avenida Vinte de

Dezernbro, 145 - CenÍo - Chã Grande - PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o no 08.625.í671000í.50, 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 Caíeira de ldentidade N" 1.826.812/SSP/PE, CPF n" 353.431 .684-34, no uso de suas atribuiçôes legais,^neste ato
denominado simplesmente ÓnCÂO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREçOS, realizado por meio do PREGÀO ELETRÔNEO No

00612022, e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos itens abaixo, Homologada em 08104/2022, doravante denominada FORIIECEDOR,
tem entre si, .justo e avençado a presente Ata que, quando ptrblicada, terá e,'ei:o de compromisso de fomecimento, nos termos do Decreto
no 7.892, de 23 de.janeiro de 20í3, que regulamenta o art, 15 da Lei no 8.666/93, cbservada as condiçÕes estabelecidas no ato convocatório e
consoante as Cláusulas que se seguem:

1 - DO FORNECEDOR REG|§TRADO: A partir desta data, fica registrado neste Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande - PE, observada
a ordem de classificaçã0, os preços do fomecedor registrado s slrguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas

condiçôes estabelecidas no ato convocatório.

1.1 - Fornecedor,- ltem

DISTRIBUIDORA SUIÇA & PÂPELARIA LTDA- ME, CNPJ N" 20.166.54510001-80, corn sede à Rua Bernardinir Guimarães. N" 583 - São

Josá - GaranhunslPE - CEP: 55.294-603, Fone: (87) 9.9976.9905, representada por seu Representante t-egal, Sr, François Gouveia
Langiois, biasileira, casado, empresário, residente e Comiciliado em Recife/PE, RG N" 3.026.929 SSP/PE, CPF/MF No 490.794.414-49

- EXCLUSIVO PÀRA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE lll da Lei 1

4.860,00

Valor Total registrado: R$ 52.335,00 (Cinquenta e dois mil, trezentos e trinta e cinco reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORIIECIMENTO: O aluste com o fornecedor registrado será formalizado pelo Fundo llunicipal de Saúde de Chã
Grande ou lnteressados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposiçÕes contidas no Edital do Pregão Eletrônico N0 006/2022

2.1 - O compromisso de entrega só estará caraclerizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão
Eletrônico No 006/2022.

2,2 - O forneçedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos eÍetuados durante a validade
desta Ata de Registro de Preços.

3 - 0O CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 0 Fundo lVunicipai de Saúde de Chã Grande adotará a prática de todos os atos
necessárlcs ac controle e administraçâo da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divuigados no Diário OÍicial dos Municípios
do Estado de Pernambuco,

4 - DOS PREÇOS: A quaiquer tempo, conÍorme previsto no Art, 17 do Decreto n" 7.89212013, o preço registrado pcderá ser revisto em
decorrência de eventuar redução daqueles existenles no mercado, c3bendo ao Funcjo Municipal de Saúde de Chã Grande

ITEM HARCA QUANT.

Acido MurÉtico liquido cornscsto cie hcl + h20 incclor p/ limpeza em
Qeral. enr embalaqem de 01 litro.

0't
I
I
I

Limpajá 90 Litro 7,90 71'1,00

04

Aicool em Gel 700/c- Alcool em gel para desinfecção, com aÇâo

antibacteriana, 0 produto deverá apresentar: rotulo indicando data
de validade, dados do fabricante marca principio ativo e composição
do pÍoduto e conteúoo em gei. Embalagem individual, em plástico
resistente (que não estoure no erpilhamento e de acordo com
ABNT/NBR 13390: 05/1995), de material Ílexivel e resistente, frasco
com 500 ml. Çaixa cl12 unidades.

BelloBella 60 Caixa 81,00

05 Alcool Etilico 70%. Caixa com 12 frascos de 1.000m1. BelloBella 360 Caira 93,0C 33 480 00

47
Polidor de aluminio - composto por tensoâtivo amonico, acidulante,
tensoativo náo iánico, orincipio

Vofisi 324 Caixa 41,0C 13.284,00

fornecedores regislrados para negociar o novo val,l!'
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4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande poderá cancelar o
registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo.julgamento e adjudicação para esse
fim.

4.2 - Os preços não serâo reajustados durante o periodo de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas
federais aplicáveis a espécie.

4,3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do Íornececi.;i detenlor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Fundo Municipal de
Saúde de Chã Grande à êpoca da licitaçã0, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua assinatura.

6 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quanCo:

6,1 - descumprir as condiçÕes da Ata de Registro de Preços.

6.2 - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administraçã0, sem justificativa

aceitável.

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

6.4 - tiver presente razoes de interesse público.

6.4.1 - O cancelamento de registro, nas hipoteses previstas, assegurados o contr"aditório e a ampla defesa, será formalizado por
despacho da autoridaue competente do órgão gerenciador.

6 4.2 - O Íornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na oconência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execuçiio contratual, decorrentes de caso Íortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 - DA DIWLGAçÂO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial,
que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Ôrgão Gerenciad()Í ate o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinalura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

I - DO FORO: O Foi'o para dirimir questÕes relalivas ao presente compromisso de prestação
Gravatá/PE, com prejuízo a qualquer oulro, por mais privilegiado que seja.

serviço será o Foro da Comarca de

E, por estarem assim justos e Contratados, presente instrumento 03 igual teor e foi-ma, para todos os fins
previstos ern direito, na da§_duas abqlxo identiÍicadas, a tudo

r

Amorim François Gouveia
N" 353.431.68434 D|STRTBUTDORA SUtçA & LTDA

1

Secretário Municipal de Saúde
Orgão Gerenciador
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