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O MUNICIPAL DE

PREGÃO ELETRÔNICO N" 00612022

REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LTCTTATORTO No 007/2022

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS FMS No 005t2022

Aos '1'1 (onze) dias do mês de abril de 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 Chã Grande, Estado de Pernamouco,
localizada à Avenida Vinte de Dezembro, í45 - Centro - Chã Grande - PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o no 08.625.1671000í.50,
neste ato representado pelo seu Gestor e Secretário de Saúde Sr. Jairo Amorim Paiva, Brasileiro, Casado, Comerci:nte,
nomeado por meio da Portaria N0 285/2017 datada em 0110812017, portador da Carteira de ldentidade N" 1.826.8'12ISSP/PE,

CPF no 353.431.684-34, no uso de suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR LIO

REGISTRO DE PREçOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO N" 006,2022, e de outro lado, a Emprerra

adjudicatária nos itens abaixo, Homologada em 08/0412022, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo tr

avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto n0 7.892
de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta c art. 15 da Lei no 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato
convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

'l - 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 fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de
fornecimento, nas condiçoes estabelecidas no ato convocatório.

1.1 - Fornecedor- ltem

SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI ME, CNPJ N" 31.059.319'0001.16, COM SCdE à

Rua Ananias Lacerda de Andrade, No 68 - Loja 01 - Jardim Caetés, Abreu e Lima/PE - CEP: 53.560-550, Fone: (81)
9.8400.0426, representada por seu Representante Legal, Sr. Marcio Cardim Prates, brasileira, solteiro, representante comercial,
residente e domiciliado em Olinda - PE, RG N0 4.432.619 SSP/PE, CPF/MF N' 847.431.824-68.

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE lll da

Desinfetante de eucalipto, caixa com 12 unidades, embalagem
16 .:ontendo dados de informaçÕes sobre o produto e validade. Produto reg

êm pinho com aÇão bactericida e i'otulo com as
exigêlcias do ministêrio da saúde, frasco com 02 litros, caixa com 12 unidaCes,

Kit de impeza Profissional: Cano Funcional Baioe Doblô 30 litros - 2
águas; t'tevs Cabo Telescópico 1,40 m; Haste Americana Refil Loop mm cinta

P r:a Sinalizadora Piso Pô 60 cm.
Lã de r,ç.o - composto de aço caôono, acondicionado em saco plástico,
embaladc, rlm de 60 contendo 08 unidades em Íardo com 14

0t!

lit!'os,

istrado

Unitárb Total
Amaciante de Roupas alfa 3% com 02 Kq Ypê 36 Unidade 124,99 4 499,ô4
Bacias em polipropileno de alta densidade (PEAD), alta resistência a impacto,
paredes e fundo reÍoçdos. 0 produto deve ter registro do lnmetro, na cor azul,
capacidade para 15 litros.

Arqplast 180 Unidade 27,99 5.038,20

Cloro liquido bombona com 5 litros ValenÇa 120 Unidade 9,79 1 174.80

Volfsi JUb Caixa 42,99 13.154,94

17 Volfsi 306 Caixa 42,99 13.154,94

28 Bralimpia 20 Unidade 679,99 13.599,80

29 Lustro 90 Fardo 19,19 1.727 ,10

30 Uau 108 Caixa 31,79 3.433,32

41

vidros, tubos de 500 ml, acondicionados em caixas com 12 unidades de

Papel filme, material PVC,
Polipropilenc,.

comprimento 15M, largura 28 cm, Rolo, Material

Limpa

s40 Rolo 8,94 4 827,ô0

50

Refil para MôP úmido (reflt em microfibra para. nfuGniãçaõiomloOer Oe
absorção e retirada de liquidos. Com boa abrasão e poder de remoção de
sujidades para diversos ambientes. Resistente a soltagem de fiapos,
composiÉo em algodão e fios perfeitamente tÍamados em tamanho de 45 cm,
400q)

Bralimpia 96 Unidade 27,27 2.617,92

ITEM -
ITEI' DESCRTçÁO MARCA QUANT,

Unitário Total

70
com resina termoplástica branca ou translúcida

com capacidade minima de '180 ml e máxima de 200

confeccionado

ml, medindo
7cm diâmetro na 5cm diâmetro no fundo e 8

Copo
ldeal

Copos q540 Caxa v
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de altura. 0s mpos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos,
bolhas, rachadunas, furos, deformaÉes, bordas afiadas ou rebaÍbas, não devem

apresentar sujidades intema ouexternamente,Acondicionado conforme
praxe do fabricante, em embalagem plástica na caixa com 25 tiras com 100

unidades cada, de forma a garantir a higiene e integndade do pÍoduto até seu uso.

A embalagem deveÉ conter extemamente os dados de identificação, procedência

e quantidade. Deverá atender as condi@es gerais da NBR 14865 e NBR '13230

da ABNT.

ITEM -

Valor Total registrado: R$ 127.634,06 (Cento e vinte ê sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais e seis centavos),

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo Fundo Municipal de

Saúde de Chã Grande ou lnteressados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposiçoes contidas no Edital do Pregão
Eletrônico N" 006/2022.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, clecorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital
de Pregão Eletrônico N" 006,2022.

2.2- O fornecedor regiskado, dentro dos quantitatrvos 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 controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os 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, conforme previsto no Art. 17 do Decreto n" 7.89212013, o preço registrado poderá ser
revisto em deconência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Fundo Municipal de Saúde de Chí
Grande convocar os fornecedores 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
adjudicaçâo para esse fim.

4.2 - Os preços nâo serão reajustados 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.

ITEM íJUAtrl t.
Tolal

t'l

Copo descartável mnfeccionado com resina termoplástica branca ou translúcida
com capacidade minima de 180 ml e máxima de 200 ml, medindo
aproximadamente 7 cm de diâmetro na boca, 4,5 cm de diâmetro no fundo e I cm

de altura. Os copos devem ser homogêneos, isentos de maleriais estnanhos,

bolhas, rachaduras, furos, deÍormaçoes, bordas afiadas ou rebarbas, não devem

apresentar sulidades intema ou extemamente. Acondicionado
conÍorme praxe do fabricante, em embalagem plástica na caxa mm 25 tiras

com 100 unidades cada, de forma a garantir a higiene e integridade do produto

até seu uso. A embalagem deverá conteÍ extemamente os dados de identiÍicaçao,
procedência e quantidade. Deverá atender as condiçoes gerais da NBR 148ô5 e

NBR 13230 da ABNT.

ldeal

Copos
180 Caixa 89,49 1ô.108,20

6 - Do CANCELAMENTO Do REGlsrRo: o fornecedor terá seu registro cancetado q

ô,1 - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços. \!
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6.2 - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, 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 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que
venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito 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 condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Orgão Gerenciador até o quinto dia útil
do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

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

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 em direito,

subscrevem.

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF:

Jairo Amorim
GLst

das nhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o

(

cPF/MF N" 353.431.684-34
Secretário Municipal de Saúde

Orgão Gerenciador

SHIFT
Marcio Cardim

DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E
PAPELARIA EIRELIME

CONTRATADA
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