
PREGÃO ELETRÔNrcO NO 006/2022
REGTSTRO DE PREÇOS

PROCESSO L|C|TATOR|O N" 007/2022

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS FMS N" 004/2022

Aos 1'1 (onze)dias do mês de abrilde 2022, de um lado de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE,
pessoa juridica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Châ Grande, Estado de Pernambuco, localizada à Avenida Vinte
de Dezembro, 145 - Centro - Chã Grande - PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o no 08.625.167/0001.50, 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, portacjor da Carteira de ldentidade N" 1826812/SSP/PE, CPF n" 353.431.684-34, no uso de suas atribuiçÕes

legais, neste ato denominarjo simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREçOS, realizado por meio do PREGÂO
ELETRONICO No 006,2022, e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos itens abaixo, Homologada em 0810412022, doravante denominada
FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos

termos do Decreto no 7 892, de 23 dejaneiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei no 8.666/93, observada as condiçoes estabelecidas
no ato convocatório e consoanle as Cláusulas que se seguem.

í - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado nesle Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande - PE,

observada a ordem de classificaçã0, os preços do fornecedor regiskado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento,
nas condiçôes estabelecidas no ato convocatório.

1.1 - Fornecedor- hem

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI EIRELI ME, CNPJ N" 06.536.960/0001-57, com sede à Avenida São Domingos, No 337,
São José - Garanhuns/PE - CEP: 55.295-310, Fone: (87) 3025.0703, representada por seu Representante Legal, Sr. Celso Cavalcanti do
Nascimento, brasileira, casado, empresário, residente e domiciliado em Garanhuns/PE, RG N0 134.536-8 SSP/PE, CPF/MF N"
143.310.124-68.

ITENS - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PORTE lll da Lei

Valor Total registrado: R$ 91.249,20 (Noventa e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: 0 ajuste com o Íornecedor registrado será formalizado pelo Fundo Municipal
Chã Grande ou lnteressados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposiçoes contidas no Edital do Pregão
006t2022.

2.1 - O compromisso de enkega so estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico N" 006/2022.

2.2 - 0 tornecedor registrado, dentro dos quantitativos eslimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade
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sanitária frasco de '1.000 ml, solução aquosa com teor
minimo de 20lo com validade para 06 meses. Caixa com 12 frascos de 1.000 ml
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Total

26
Guardanapo de papel medindo 23 x 22 cm, folhas simples, liso, na cor branca,
superior a 70%, máximo de oct. Com 48 unds

Brasrleiro 72 Pacote '1,40 100,80

36
Palito para h§iene bucal em madeira, em formato roliço com 06 cm, fardo mm
25 caixinhas com 100

Paraná 30 Fardo 38,00 1.140,00

37 Pano de chão para limpeza - medindo 67x39cm, alvejado, algodão.
Sacaria São

iosé Ltda
1.296 [Jnidade 2,50 3.240,00

38
Pano de copa e cozinha - de algodão liso (para prato), medindo 43 x 67 cm, na

cor branca, 100% ahodão,
Textil 864 Unidade 1,ô0 1.382,40

43

Papel higiênico de boa qualidade - folha dupla, gofrado, picotado, na cor
branca, medindo 40mx10cm, perfumado, sem relevo, composto de Íibras
celulósicas/ naturais, exceto aparas de papel.

Brasileiro 180 Fardo 60,10 10.818,00

45
Papel Toalha rolode22 cm, fardo com 24 rolos medindo 14 cm x 22 cm cada
folha dupla picotada e

Brasileiro 576 Fardo 59,00 33.984,00

57
Saco para Lixo - de polietileno, com capacidade de '15 litros, na cor preta/azul,

suas condiçoes
Dokapack 96 Fardo 35,00 3.360.00

58

Saco para Lixo - de polietileno, com capacidade de 30 litros, na cor preta/azul, e
suas condiçoes deveÉo estar de acordo com a ABNT, Pacote com 250

unidades
Dokapack 324 Fardo 36,00 11.664,00

59
Saco para Lixo - de polietileno, com capacidade de 50 litros, na cor preta/azul,

suas condiÇÕes pct, 250 unidades
Dokapack 360 Fardo 50,00 18.000,00

desta Ata de Registro de Preços.
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3 - DO CONTROLE DOS PREçOS REGISTRADOS: O Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande adotará a prática de todos os atos
necessários ao controle e administração da presente Ata,

3.1 - 0s preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no Diário Oficial dos Municípios
do Estado de Pernambuco.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conÍorme previsto no Art. 17 do Decrelo n" 7.89212013, o preço registrado poderá ser revisto em

deconência de eventual redução daqueles existenles no mercado, cabendo ao Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande convocar os
Íornecedores registrados para negociar o novo valor.

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 Íim.

4.2 - Os preços não serão reaiustados durante o período 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 fornecedor 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 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 Íornecedor terá seu registro cancelado quando:

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

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

aceitável.

6.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados 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 autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 - 0 fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de Íato superveniente que venha

comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 - DA DIVULGAçÂO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oÍicial,
que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo 0rgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua

assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data,

8 - DO FORO: 0 Foro para dirimir questÕes 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 instrumento em 03 (três) vias de igual teor e Íorma, para todos os fins
previstos em direito, na das duas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem

t
Jairo Paiva Celso Cavalcanti do

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOScPFTMF No 353.431.68+34
Secretário Municipal de Saúde

0rgáo Gerenciador
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