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REGTSTRO DE PREçOS
PROCESSO LTC|TATÓRp No 008/2022

ATA DE REG|STRo DE PREço§ FMS No 008/2022

Aos 20 (vinte) dias do mês de abril de 2022,de um lado de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE,
pessoa jurídica de direito público intemo, com sede e Foro da Comarca de Chã Grande, Estado de Pemambuco, localizada à Avenida
Vinte de Dezembro, 145 - Centro - 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, brasileira, Casado, Comerciante, nomeado por meio da Poíaria N0 285/2017
datada em 0110812017, portadorda Caíeira de ldentidade N" 1.826.8'12ISSP/PE, CPF n0 353.431.6M-34, no uso de suas atribuiçÕes
legais, neste ato denominado simplesmente ÓnCÂO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREçOS, realizado por meio do PREGÃO
ELETRÔNEO No OO7I2O22, e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos itens abaixo, Homologada em 18,1M12022, 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 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. '15 da Lei n0 8.666/93, observada as
condiçoes estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

í - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A paíir desta data, Íica registrado neste Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande - PE,

observada a ordem de classificação, os preços do Íornecedor registrado a seguir relacionado, objeüvando o compromisso de
fornecimento, nas condiÉes estabelecidas no ato convocatório.

1.í -Fornecedor-ltem

slLToN oxlcÊNlo INDUSTRIAL E MEDICINAL EIRELI - EPP, CNPJ No 4í.068.263/0002.09, com sede à Rua Duarte Coelho, no 1 1 70

- C - Palpina - Fortaleza - CE, CEP: 60.873-665, Fone: (85) 3253-1477, representada por seu Representante Legal, Sr. Raimundo
Nonato Coelho Silton, brasileiro, separado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Recife - PE, CNH N0 1822263310

DETRAN/PE, CPF/MF NO 108.427.83+34.

Valor Total registrado: Rl í24,788,00 (Cento e vinte e quatro mil, setecentos e oilenta e oito reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fomecedor registrado será formalizado pelo Fundo Municipal de Saúde de
Chã Grande ou lnteressados mediante assinalura de Conkato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico No

007t2022.

2.'l - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, deconente desta Ata de Registro de Preços e Edital de
Pregão Eletrônico No 007/2022.

2.2 - O(s) fornecedor regisfado, dentro dos quantitativos estimados, flca obrigado a atender todos os pedidos efetuados duranle a
validade desta Ata de Registro de Preços.

s (R3)

Total
ITEM qUAiIT

01
Oxigênio Medicinal Ct'?. Grau de Pureza mínimo: com 99,5% de nível de pureza. Cilindro de
2Mr.

720 M3 10,00 7.200,00

02
Oxigênio Medicinal C. Grau de Pureza mínimo: com 99,5% de nível de pureza. Cilindro de
4tt. 960 M3 9,00 8.640,00

03
Ar Comprimido Medicinal Ct'. Composiçâo: 79% de N2 e 21o/o de O'?. Acondicionado em
Cilindro de 4M!.

240 M3 9,00 2.'160,00

04
Ar Comprimido Medicinal C. Composiçâo: 79% de N'? e 217o de O'?. Acondicionado em
Cilindro de í0Mr. M3 10,70 8.988,00

05
Oxigênio Medicinal O'. Grau de Pureza mínimo: com 99,5% de nível de pureza. Gilindro
de í0M'.

'14.670 M3 5,00 73.350,00

ITET' DESCRTçÂO

06
Oxigênio Medicinal Ct2. Grau de Pureza mínimo: com 99,5% de nível de pureza. Cilindro
de 10Mt.

4.890 M3 5,00 24.450,00
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3 - D0 CONTROLE DOS PREçOS REGISTRADOS: 0 Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande adotará a práüca de todos os atos
necessários ao controle e administraçáo da presente Ata.

3.1 - Os preços regiskados e a indicação dos respectivos Íornecedores 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 Decreto n0 7.89A2U3, o preço registrado poderá ser revisto em
deconência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Fundo 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 preços registrados, o Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande poderá
cancelar o registro ou convo€r todos os fomecedores registrados para oÍerecerem novas propostas, gerando novo julgamento e
adjudicaçâo 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 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detenlor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Fundo
Municipal de Saúde de Chã Grande à época da licitaçao, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Atr terá validade de í2 (doze) meses, contados a partir da data
de sua assinatura.

6 - DO CANCELAilENTO D0 REGISTRO: 0 fornecedor terá seu regisho cancelado quando:

6.'l - descumprir as condiçÕes da Ata de Regisho de Preços.

6.2 - nã,o retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administraçâ0, sem iustificativa
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 Íomecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na oconência de Íato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contatual, deconentes de caso fortuito ou de força maior, deúdamente comprovados.

7 - DA DIVULGAçÃO OA lfl DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicaçao resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa
oficial, que é condição indispenúvel para sua eficácia, será providenciada peb Órgão 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 questões relativas ao presente compromisso de prestação de serviço será o Foro da Comarca de
GravaWPE, com prejuízo a qualquer outro, pr mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, 0 presente inskumento em 03 (kês) vias de igual teor e Íorma, para todos os fins
abaixo identificadas, que a ludo assistiram e que também o subscrevem.previstos em direito, na das duas
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CPF/MF N" .684.34
Secretário ilunicipal de Saúde
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