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pRecÃo elernôntco N" 006,2022

REGTSTRO DE. PREçOS
PROCESSO LTCTTATORTO N" 007/2022

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS FMS No 006/2022

Aos 11 (onze) dias do mês cle abrilde 2022, de um lado de uni lado o FUNDO MUNICIPAL Oe SlÚOe Oe CHÀ GRANDE,
pessoa jurídica de direito público interno, com secie e Foro da Comarca de Chã 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 N" 285/2017
datada em 0110812017, portador da Carteira de ldentidade N" 1826.812/SSP/PE, CPFl'353.431.684-34, no uso de suas atribuiçoes
legais, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO De eneçOS, realizado por meio do PREGÃO
ELETRONICO N'006/2022 e de outro lado, a Empresa adludicatária 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 fomecimento, nos
termos do Decreto no 7 .892, de 23 de janeiro de 201 3, que regulamenta o art, 1 5 da Lei no 8.666/93, observada as condiçÕes estabelecidas
no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

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

observada a ordem de classificaçã0, os preços do íornecedor registrado a segurr relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento,
nas condiçÕes estabelecidas no ato convocatorio

1.1 - Fornecedor- ltem

AUSTRÁLn DISTRIBUIDORA LTDA ME, CNPJ No 43.551.486'0001-69, com sede à Rua Califórnia, S/N - Lot. Posto de Monta, Quadra U,

Lote 18 - lgarassu/PE - CEP: 53.620-715, Fone: (81) 98215.2018, representada por seu Representante Legal, Sr, José Clementinc da
Costa, brasileira, solteiro, empresário, residente e domiciliado em lgarassu/PE, CNH N" 0529935605C DETRAN/PE, CPFiMF No

763 001.704-97.

PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE lll da Lei

Valor Total registrado: R$ 138.774,60 (Cento e trinta e oito mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: 0 ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo Fundo Municipal de Saúde de
Chã Grande ou lnteressados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposiçÕes contidas no Edital do Pregão Eletrônico No

006t2022.

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

2,2 - O fornecedor regiskado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atencjer todos os pedidos efetuados duranle 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
necessárics ao controle e administração da presente Ata.
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Desodorizador ambiental - aerossol, na Íragrância de lavanda suave,
álcool etílim, nilrito de sódio e água, em Írasco de aluminio com 400
ml em caixa com 12 undades. Produto c/ registro no Ministério da

Saúde.
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42.660,00
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Inseticida aerossol - ingredientes ativos d-aletrina 0,135%, d-

tetrametÍina 0,10%, permetrina 0,10%. Composição ingredientes

ativos, veicuio, propelentes, adltivos e antioxidantes, uso de
água como solvente, com trava de segurança. Contendo 300

mll232g em caixa com l2unidades. Oprodutodevenâoconter
clorofluorcarbono

Ultra 540 Caixa 98,99 53.454,60
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Lixerra plástica 50 litros c/pedal (c/aro interno para aclmodar o saco

de lixo).
SOS Plástico 180 Unidade 117,00 2'1,060,00
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Pano lt4ultiuso Tipo PerÍex 35gr 30x300mts (Composto de 70%

viscos e 30% poliéster; antibacteriano; limpeza sauoável e segura;

Iimpa e enxuga qualquer superÍicie; versátil; não retém odores, Alta
absorcão de liquidos; Rolo com 300 metros; picotado a cada 40 cm)

MB Lyfe 144 Rolo 150,00 21.600,00

3,1 - Os preços registrados e a

do Estado de Pernambuco.

fornecedores detentores da Ata serão Oficial dos Municípios
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4- DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conÍorme previsto no Art. '17 do Decreto no 7.892/2013, o preço registrado poderá ser revislo em
decorrência de eventual reduçáo daqueles existentes no mercado, cabendo ao Fun,J1) Municipal de Saúde de Chã Grande convocar os
fornecedores registrados para negociar o novo valor

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os pÍeços 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 serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas
federais aplicáveis a espécie,

4.3 - 0 diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado eÍetuada pelo Fundo Municipal
de Saúde de Chã Grande à época da licitaçã0, bem como eventuais descontos por eia 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 - D0 CANCELAIúENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

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

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

6.3 - não aceitar reduzir o seu preÇo registrado, na hipotese de esle se tornar superior àqueles praticados no mercado; e

6.4 - tiver presente razões 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 competente do órgão gerenciador.

6.4,2 - O Íornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocor:ência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fort,Jito ou de força rnaior, devidamente comprovados,

7 - DA DIWLGAçÁO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oÍicial,
que é condição indispensável para sua eÍicácia, 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: O Foro para dirimir questôes relativas ao presente compromisso de prestaçáo de serviço será o Foro da Comarca de
Gravatá/PE, com preiuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, o presente instrumento em 03 (três) vias de igual leor e forma, para lodos os fins
previstos em direito, na OUAS 0

e

Jairo Paiva

abaixo identificadas, que a tudo

"L &,
CPF/MF N" 353.431.68'l-34

Secretírio Municipal de Saúde
Orgão Gerenciador

José da Costa
AUSTRÁLN DISTRIBUIDORA LTDA ME

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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