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PREGÀo ELEÍRôt{tco No or4/2020
REGISTRO DE PREçOS

PROCESSO LTCtTATORt0 ilo 0í6/2020

aTA DE REGTSTRO 0E PREÇOS FMS No 006i2020

Aos 05 (cinm) dias do mês de novembro de 2020, de um lado de um iado o FUNDO UI{|C|PAL DE SAÚDE DE CHÁ
GRÂNDE, pessoa juridica de diÍeito público rnlerno com sede e Foro da Comarca de Chá Grande, Eslado de Pemâmbum, localizada à

Avenrda Vinle de Dezembro, 145 - Centro - Chã Grande , PE. rnscrilo no C.N.P.J./MF sob o n" 08.625.í6710001.$, nesle ato representado
pelo seu GestoÍ e Secrêtário de Saúde SÍ Jairo Amorim Paivâ, Brasileiro, Casado, Co'nerciante, nomêado por meio da Po(aria No

28512017 dalada em 01/08/2017, poíador da Carteira de ldenlidade N" 1.826 81ZSSP/['4, CPF n" 353.431.684-34, no uso de suas
atribuiçôes legais,^neste alo denominado simplesmenle ÓRGÀO GERENCIADOR DO REGISÍRO DE PREçOS, realizado por meio do
PREGÀO ELEfRÔ[rcO il'Oí4t2020, e de outro lado a Empresa adjudicarária no ilem abaixo. Homotogaáa em 04/ííl2OiO, doravanre
denomrnada FORiIECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quândo publicada, terá efejto de compromisso de
lomecimento, nos termos do Decrelo n" 7.892, de 23 de tanêrro de 2013. que regulamenta o art. '15 da Lei n'8.666,03, observada as
condiçôes eslabelecidas no âto mnvocatóno e consoante as Cláusulas que sê segueml

1 - DO FORI{ECEOOR REGISTRADO: A parliÍ desla data Rca registrado nesle Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande - PE,

ooservada a ordem de classificação os pÍeços do íomecedor registrado a seguiÍ relau cnado, cbiêliyando o compromisso de fomecimento,
nas condiçoes estabelecidas no ato convocatôrio.

1.1 - Fomecedor- ltem

lilJ coilÉRco DÊ ÔvE§ ElRELl, oNPJ Nô 07.63'1.4'1110001.2/t, com sede à Avenida Joaqurm Nabuq), no 385 - centro - Abeu e Lima
PE CEP 53.510-740, Fonei (81; J.8676.8164, repÍesenlada por sua RepÍesentanre Legal, Sra JosêlÍÉ PeÍeira Feitosa de Qhveira,

brasileiÍa Casada, Representanle Comercial residente e domiciliada em Pautista , PE, RG No 7.428.483 SDS/PE, CPF/MF N" 0'14.576.004-
98
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Especificaçáo i,laraa

o íomecedor regrstÍado se recule a barxar os preços registrados, c Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande podeÍá cancelar
u mnvocar todos os Íonecedoíes regrstrados para oÍerecerem nrvas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação paÍa

efil MOP Seco

ValoÍ Total ,egistndo: R$ 2.í12,00 (Dois mil cênto e dozo rcai8).

2. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTOT 0 ajuste com o íornecedor registrado seÍá formalizado pelo Fundo lllunicipal de Saúde de
Chã Gfande ot/ lntetessadcs mediante assinalura de Conlrato observadas âs disposrçó€s conlidâs no Edilal do Pregfu Êletónim No
0ui2a2a.

21 - 0 mmpromrsso de enlrega só estarà caracterizado mediante Contrelo, CecoÍÍente desla Ata de RegistÍo de preços e Edital de
Pregão ElêtÍônico t{o 01/Í2020.

2.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quanlrlativos eslimados, fica obÍigado a atender todos os pedidos efetuados durânte a validade
ilesla Ata de Regist.o de Preços.

3 - DO COITROLE 0OS PREçOS REGISTRAOOS: 0 Fundo Municipal de Saúde de Chã GÍandê adolará a prática de todos os atos
necessários ao controie e admrnistÍaçâo da presente Ala.

3.1 - Os preÇos regislrados e a indicação dos resp€ctivos Íomecedores detentores da Ata seÍão divulgedos no Diário OÍiciâl dos lJunicípios
do Estado de Pernambuco.

4 - 0OS PREÇOS: A qllalquer ternpo. confome prevrsto no Art. 17 do Decíelo n" 7.8922013, o preço registrado poderá ser revisto em
decorrência de eventual relução daqueles existenles no mercado, cabendo âo Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande convocaÍ os
lornecedores reglslrâdos para negcc ar o novo valor

4.1 - Caso
o ÍegislÍo o
esse lim.

Unid. Quant VeloÍ unitáÍio R3 Vaior tolâl R$

Unidade 96 22,04 2.112,00
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4.2 - Os preços não seÍâo reajuslados duíanle o periodo dê vâldade da Ala de RegislÍo de Preços, ressalvada a supeNmiência de normas
Íederais aplicáveis a especie

4 3 - 0 diferencial de preço enlre a proposla inicial do íornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercádo efeluada pelo Fundo Municipal
de Saúde de Chã Grande à época da licilação, bem como eventuais desconlos por ela cfxcedidos serão sempre mantidos.

5 - 0A VALIDADE 0A ATA DE REGISÍRo DE PREÇOS: A presenle Ala terà validade dê í2 (doze) mê3e3, contados â parlir da data de
sua assinaluÍa

6 - DO CANCELÂMENÍO 0O REGISTRO: 0 íomecedor terá seu registro cancelado quando.

6 1 - descumprir aS condiaoes da Ala de Registro de PÍêços

6.2 - não retiraÍ a respecliva nola de empenho ou inslrumento equivalenle, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa

acêitàvel.

6 3 - nào aceilar reduziÍ o seu prêço registrado na hipótese de este se tornar superioÍ àqueles praticados no meÍcêdo; e

ô..1- tiver presente Íazões de inteÍesse publico

6.4.1 - O câncêlamento de regislro, nâs hrpotesês previslas, assegurados c »ntÍâditório e â ampla defesa, será Íormalizâdo por

despado da autoridade competente do órgáo gerencrador.

6.4.2 - 0 fomecedor podeÍá solicilar o cancelamenlo do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a pêíeita execução mnlratual, declrrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamênle mmprovados,

7 - DA DIVULGAÇÃO 0A ATA 0E REGISTRO 0E PREÇOS: A publicaçâo resumida desta Ala de Registro de PÍeços na imprensa oficial,
que é condigál indispensável para sua eíicácia, será providenciada pelo Ôrgãl Gerenciâdor até o quinto dia útil do mês seguinte m de sua
assinatura, paÍa ocoÍÍer no prazo de vinte dias dâquela datâ.

8 - DO FORO: O Foro para dirimrr questoes relativas ao pres€nle compromisso de prestaçâo de seÍviço s€rá o FoÍo da Comarca de Chã
Grande, com prejuizo a qualquer outro, por mais pívilegiado que seia.

E, poÍ estarem assim
prêvrstos em diíeilo, n
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Secretário Municipel dê Saúde
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presenle instrumento em 03 (lrés) vias de igual teoí e
abaixo idênliÍicãdas, que a ludo assisliram e que lâmbem
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