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FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE / FMS

Ruâ Coíênlina 01 OuedÍa 01 Lole 01 Dom PÍudêncro Posse Goiás

07 492 711|0001-67

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS , N'023/2022
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trAta dê Égistro dê p.eço, p.í. REGTSÍRO DE PREçOS DE GASES EOtCtitÂtS, VÁLVULAS E C|L|NDROS.

od.lidâde: PREGÂO PRESETiCÁL

Proce$o N': 2328/2022

Vrlad.d.:í2 me3e3.

Às 14:00min do dia 25 de Abril de 2022. n(/d MUNlclPto DE PossE. rêuniram-se no(a) SALA DA coMtssÀo PERMANENTE DE LtctTAÇÃo. situada à

AVENIDA PADRE ÍRAJANO 55 -CENTRO, CEP 7790G000, inscrito no CNPJ sob o nõ 07 8S2 71110001-67 o Pregoeiro, nos termos dâ Lei Federal n..

1666/1993 e da§ demârs normas legars aplÉávêis. confoíme a classifcáÉo das píopostas apÍesentedes no PREGÀO PRESENCIAL Ndo23, Éótal de Licil,âção rp

03612022. do resultado do julgamenlo dês Proposlas dê Píeços, publicêda na rmprensa oíciel do Municipio sem prejuízo de oulras íoÍmas de divulgaÉo e
homologâda pelo(e) S(â) CLAUDIA ALVES MACEoO. do processo âcimâ rcÍerenciâdo RESOLVE regstrar os prêços para objeto Registro de píeços

par. Íulurâ e eventual ccxnpía dê REGISTRO DE PREÇOS DE GASES MEDIC|NA|S VÁLVULAS E CILTNDROS, na modatidade PREGÃO PRESENC|AL, tipo:

menoÍ pÍeço por ilêm. têndo poí llnalidade o SISTEMA DE REGISTRO 0€ PREÇOS para atender o (a) MUNtCtPtO DE POSSE. tendo sdo o{s) reÍerido(s)
preço(s) oferecido(s) pela(s) emprêsâ(s) cujas píopostâs íoram(Íoi) classiÍicâda(s) e declarada(s) vencedoíâ (s) no cêÍtame âcima numerado, como segue:
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30 000,0000

1.000,0000

50,0000

20.0000

10,0000

37,0000

50,0000

65,0000

260,0000

230.0000

VALOR lOÍAL

1 110 000,0000

50.000,0000

3 2í),0000

5.200,@m

2.300,0000

DESCRIÇÀo IIET

oxrGÉNro MÉDrcrNAL coMpRtMtDo GRAU
PUREzAMiNIMo DE 9s.5%
AR COMPRIMIDO MEDICINAL GRAU PUREZA
MiNrMo s9,5%
ôxtoo NtÍRoso MEotcINALGRAU DE puREzA
MiNrMo s9 o%
VALVULA OE POSTO PARA PAREDE EXTERNA
DE OXIGENIO
VÀLVUTA DE POsTo PARA PAREDE EXTERNA
OEAR MEOICINAL

MARCA vALoR UNITÁRIo

rantida a dêfesâ, aphcaí aos

cúusulA sEGurDA- DAVALTD^oE E Do REÂJusramE[Ío oos pREÇos

21 A píÉ§€nte Ata de RegistÍo de Píeços terá a valic,acle de 12 meses, sem alleÍaÇão dos quaniitalivos originahente regtstrados, coníome necessrdade cla
y'dmjnistraÉo

' Duranle a vigéncia da Ata os preços regslÉdos serào íxos e irÍeájustáveis, exceto nas hiúêses dê@Íenles e devidamentê comprovadas das situeÇô€s
\rêvastas na alinea 'd" do rnciso ll &r an 65 dâ Lei n. . 8 6166/93 ou de rêdução dos preços preticâdos no meÍcádo

2.3 Me§mo compÍo/ada a ocoÍÍência cle situaçáo preústa nê aliíÉá 'd' do noso ll do eri.65 da Lê n .8666/93, a Administràçáo. se Jutgar conveniênte, podeÍá

optâr por câncelar a Ata e iniciar outro processo licitatóno

2.4. Comprovâda â íeduçáo dos preços p6ticados no mercádo ílâs mêsmas condiçÕes do registro, e detinido o novo preço mártmo a ser pago peta

Administíação. o PíoponêÍte regisÍado será convocado pêlo(a) MUNICIPIO DE POSSE. para a dêvidâ a[eí4ao óo valoÍ registíedo em Atâ

2.5. Duíante o prazo de vãlidâde dêsta Ata dê RegislÍo de Preço. o(a) MUNICIPIO DE POSSE. náo será obígâda a frmaÍ as contrataçõês que deta poderâo

aó/il Íacultandcse a Íeâkzação de licilaçáo especiÍcâ parâ â aquisiçâo pÍetendacle, sendo âssegurado ao tieneficiáno do registro preferéncia de fomecimento erh
igualdade de condiçóês

cúusulATERCE|RÂ - DAs sÂr{ÇôEs

3 1 Com Íulcro no anigo 75 Oa Let 10 520t2OO2 e aí€os 86 e A7 da Ler no 8 666/93, a AdministraÇáo podeíá,

adjudicaláíios as seguintes penâlidades, sem pÍeluizo das rêspoôsâbilidâdes cjvrt e crimhal

e)Advenência, nos casos de menor grâvidâde

b) Multa

b1) 10% (dez por ceôto) sobíe o valor da notâ de empenho ou do contrâlo, em cáso de descump.i

I

no dâ rêcusâ
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1. objáo Regist.o de Preços pa.a tutuÉ e eventual comprã dê REGISÍRO DE PREÇos DE GASES MEDIC|NA|S, vÂLvuLAS E ctLtNoRoS pera a sede do(a)
MUNIC|P|O DE POSSE. nos temos do ârt. 15. lt cta Lei n 8 666/93



adjudicalàíio em írmar o contlato, dentro de Os(cinco) dias contados da dâta de sua conv@aÇào

b 2) 0,3% (trés décrmos poÍ cento) ao dÉ, alé o 30o (tíigésimo) dÉ de atraso sobre o vator totat c,a páne do Íoínecimento ou servtÇo não .ealizado,

b 3)0 7% (§etê decjmos por cento), poí cãda dra de atÉso subsequenle ao 3op(tngésrmo) sobre o valorda pârte do fomecimentoou serviço náo €alizado

c) As multas pÍevi§tas nâ letra 'a' de§te instrumento po(,erào, a calêrio da AdministraÉo, ser epli@das Éoladas ou coniuntemeíle coÍn oúrâs sançóes, â

dependeí do grau de inÍÍação cometide peto adiudicatáriol

d) Ouándo aplacada!, as multas devêrão ser flagas espontan€ámenlê no pÍâzo máximo dê 05 (cinco) dies úei§ ou seíem deduzidas do valor coÍÍespondenle ao
valor (b foínecimento. âpós píévio pÍocesso âdminlslretivo, gaíanlidâ a âmpla dêíesâ e o contÍad(óao ou aincla cobradas iudioâhente,

e) suspensáo temporáriâ clo Úíeno de parlicipeí de licilaçáo e impêdamento c,e contrâtiâí com o(e) MUt{tCtPtO DE POSSE, pêlo prazo de âté 2 (dos) an6;

f) declaração de inidooeidade para licitrâí ou conti âr cofi a dminisfação Públicá, enquanto peíduÍarem 06 motivos dêteÍminantes da puniçâo ou até que se,a
proínovida a rêabalitaÉo perante â pópíia autoôdáde que aplicou â penalidadê, que seÍá concedida sêmpíe quê a contíatâda ressârcir a dministraçào pêlo6
píejuizo§ resúllântes e após dêcorÍido o prazo da sanção eplicada coÍn base na alinee anteioÍ

c) Além das penalidedês citâdas, a hcitante vencedo.a ícará sujâta ao cãncelamento de sua inscriÉo no CadasÍo de Fornecedores do(e) MUNlClplO DE

SSE, ê, no que couber, às demais penalidades reÍeíidas na Ler 8.666/93.

h) CoínpÍovado impedimento ou reconhêcida força maioÍ, deüdamente just lcâdo ê eceilos pela AdministraÉo do óígáo. a hcitante vencêdora fcárá isentã das
penalidãdes mêncjonadas.

i) A§ §ançoes de advêrlência e de impedimento de licitar e conlrataí com a AdminislraÇão do(a) MUNICIPIO DE POSSE. podeÍá ser âpticáda â liotânte
veicêdora juntamente @ô â d€ multâ, (r,gscontandca dos pagamentos a sêÍem êfeiuaóos

CúUSULAOUARTA- DA UNLEAÇÃO DA ÂÍA E DOS PREçOS

4 1. PodeÍá ulihzaÍ-se de Ata de Registro de Píeços qualquer ôÍgão ou entidade dâ Adminastraçào que nào tenha pârticipado do ceíame, mediânte pr&iâ
consultâ ao órgâo gerenciadoí, desde que devidamênle comprovade e vantâgem e, rcspeitadas no que coubeí as condçôes e as ÍegÍas estabelecidâs na Lei no
o 8.686/1993 e Decreto FedeÍal nó 7 892/2013. bem como deveíào sêr observâdas às condições estabelecrdâs no instrumento conv@alôno

4 2. Cebêrá ao íornêcedoÍ bênefrciáno dâ Atâ de Rêgistro de PÍêços, obseívadas a condiÉo nelâ estabeteciclas, optar pela âcetâção ou não do Íomeqmenlo
decoíÍente dê adesão. desde que ôáo prejudique âs obngaçôes presentes e íuluías decorentes da ata, âssumdâs coín órgão geaenciador

4 3. As aquisiçôes ou contralaçóes adacionais â que se êíeÍe o item anlerior nào podêíâo exced€r, por ôígão ou entidade. â cem por cenlo dos quântitiativos dos
ilêíls do lnstíuíÍento coovocatóío e regrslaâdos na ata de rêgistro cle preços paía o ór9ão geíenctador e ô19á06 paflicipantes

rtâ de registo de preços paía o órgão gerênoador ê ôrgáos parlicapantês, indêp€ndenlemente do número dê órgãos nào partictpanles que aderirem

4.5 o prêço olêrtado pela empEsa signatáíia da presenlêAlâ de Rêgistro de Preços é o especificado em Anexo, de acoído com â respeclivâ ctassficâção no
Presáo

4 6. Em cáda Íomecimento decorrenle desta Ata, seráo ob§ervâdas, quênlo ao preço. as cláusulas e condiçóes conslântes do Edita I n o 02312022, Múalidade
PREGÃO PRESENCIAL, que a pêcedêu e integÍa o presente rnstrumenlo de comprcmrsso

4.7 A cade Íomecimento, o preço uniláíio a seí pago sêrá o conslante da proposte apre§êntada pêla empresa delenlore de
integrâm.

nleAta, âs quars temtÉm a

CúUSULAoUINTA- oo LocÂL E PRÂzo DE ENIREGA

5 1 Os píoduos ob,elo destâ liotaçáo devêrào seÍ entrêguês nos píâzos e pÍeços êstrpulados

6'1 o pâgamênto rêíeíênte ao íomecimento dos prodúos será coNFoRME EDITAL. apó6 protocotizâçáo e ac€ateÉo dâ Note Fiscát/Fatura coríestondente.
devidamente alêstada pela comrssão compelente Pârâ fins de pagâmenlo ainda será soltcitada a apresenraç3o das certidões neoativas c,e débrto relativas a
lJniáo, Ested,. Municjpal ê Trabalhisla. sêndo quê as mesmas devêráo sêmpre âpresentaí data c,ê yalidâde poslêíior á deta de emissáo dâs ÍespeclMas Notas
Fiscais

6'2 Na ocoréncia dê reFção de (§) Nota{§) Fascal(is). moüvâdâ por ero ou rncoÍêções, o prazo paÍa tugamento passará a ser contado a paí, dâ data da sua

20 (vi corndos da

reapresenlaÇào
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS

Rua CoÍenlina 01 OuadÍa 01 Lolê 01 - Dom PÍudêocD Possê Goiás

07 892 711/0001-67

5.2 A cada bnecimeoto, o píezo (b entreg6 do píoduto seá acoídado pêla unidadê requisatante, nâo podend). todavia,
retiradâ clo eÍnpenho pelo fomecedor.

cLÁusuLA sExÍa - oo pacatlEitÍo

q/W



FUNDO MUNICIPÂL DE SAÚDE / FMS
Rua Coíenlrna 01 OuadÍa 01 Lote 01 , DOm Pnidêncro Posse Gotás

07 49271110001.67

6.3. Se houveí âtrâso após o prato píevisto, es íatuae§ seláo pagas acíêsodas de luíos §imples de moÍâ ch 60/0 (sêis por cênto) âo ano, aplicandcse a pÍêrate-
die da dâtâ do vencimênto alé o efetNo pagemento desde que soticiiado pelâ Empr$a

6.4 Nenhum pagamento seíá efetuâdo à licitiante vencedoía enquanto pendente de hquidaÉo qualquer obrigaÉo financeira. seÍh que isso geíê atrreito à
alteraÉo dê preços ou á compensaÉo finâncerra.

6 5. O(A) MUNlclPlO oE PoSsE. reservase o diíêito cle recusar ao pagáíhento se. no ato da atestaçáo, os malenais náo eslNeíem cte acorcto com as
espeoÍicaçiies apíesentadâs e aceites.

cúusuL^ sÉTrMA - DA AuÍoRtzaçÂo PARA AeutsçÁo E EMtssÃo m E pENHo

7 1 A equbiçáo do obleto da píesente Aia ctê Regstío de Preços seíá autorizâda. conloíme â necessrdade, peto Gêsloí

7 3. Ar âdesôês à Ala de Regisao de Pr€ços serão âúorizadas pelo ÓÍgáo GerencradoÍ. desc,e que obs€ívadas as coídiÇões estâbetecidas no instrumento

cúusuLA otTAva - oas DtspostçôEs Ftt{Ats

8.1 . lntegram esta Atâ, o êdital de Liotâçâo n.' 0231/2022. Modaladede PREC,ÂO PRESENC lql e sêus anexos, a(s) proposta(s) dâ(s) empíesa(s):

\eCKER &amp; ROEHRIG LTDACNPJ:04 099 5O8/OOOI-40, classilicâdas no certame supranumeÉdo

8.2 Ficá êlêío o Íoío de§te Munacítio. paía diimiÍ qüeisqueí questõês d€coíÍentes ch úliz4à) da presente ala

8.3. DO GESToR oAARP: Sêrá designado seNidor respomávelpêlo acompanhamenloe liscatizâção quanto à compteta exêcução do contÉto, conÍoíme exige
o inoso XX, do ert 18 da lN n'015/2012, do ÍÍabunâlde Contás dos Municlpios do Estado de Goiás nâ ausência iá designâdo o(a) sêrvido(a) Geovana AvÀ

POSSE/Go. 25 d€ Abnl de 2022.

Equipê:

GIOVANNA N SI
tRo

591 181
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ro
MEMBRO / EOUIPE DE

Contrátádâs:

RIG LTDA
ROEHRIG

\
JEFF
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I
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7.2 A emissáo do empên ho, sua ÍetiÍic€çáo ou caocelamento, lotal ou parciel será igualmente auloÍizade pelo GestoÍ

Q'N.o

)


