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pneoÃo rusÍnôilrco No oí5r2oao
REGTSTRo DE PREÇOS

PROCESS0 LrCrrAToRt0 tf 017t2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Fttts tilo 010Í2020

. Aos 04 (qutro) di6 do mes de dezembro de 2020, de um lado de um tado o FUNDo ÍíUN|CIPAL DE
SAUDE DE CHA GRÂllDE, pessoa juridica de direito público intemo, com sede ê FoÍo da ComaÍca de Chã
Grândê, Estado de Pemamblrco, localizada à Avenida Vinte de DezembÍo, 145 - CentÍo - Chã Grande - PE,
inscrito no C.N.P.J./UF sob o n' 08.ô25.167/m0í.50, neste ato ÍspÍBsentado p€lo sêu Gestor e S€cretáÍio ds
Saúde Sr. Jairo AmoÍim Palva, Brasilêiro, Casa<Í0, Comerciante, nomeado por meio da Portana N" 285lm1l
datada em UnEaA17, poítâdoÍ da CaÍteira de ldenüdade N" 1,826.812§SP/PE, CpF no 353.431.68Ç34, no uso
de suas atribuiçÕes legais, neste ato denominado simplesmente ÓRcÀO GEREIICIADOR DO REGTSTRO DE
PREçoS, rêallzado por msio do PREGÃO eletnÔxtcO N'01t2020, e de outo lado, a Empresa adjudicatária
nos itens abaixo, Homologad a en 0211212020, doravante denominada FORNECEDOR, tem entÍe si, justo e
avençado a pÍesênte Ata que, quando publicada, terá eÍeito de coírpÍomi6so de tomocimento, Ílos termos do
Clecreto nÔ 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regularnenta o art. 15 da Lei n0 8.666/93, observada as condições
estabeleciJ6 no ato convocatóÍi) e clnsoante as Cláusulas gue sê seguêm:

í - DO FORNECEDOR REGI§IRADO: A partrr desta data, tica íegistÉdo neste Fundo Municipal de Saude de
Châ GÍaÍde - PE, obseÍvada a ordem de classificação, os píeços do fom€cedor registrado a seguir relacionado,
obietlvando o compomisso de Íomecimento, nas coÍdi@s estabelecidas no ato coÍtvocatório.

1.1 - Fomecêdor - ltem

G D C DA SILVA COSTA - EIRELI EPP, CNPJ N" 8.72í.729000í.21, com sede à Rua GarÍincha do MAo
GÍosso, no 440 - Setor Í - Jadim Vah das Peobas - Arapoítgas - PR, CEP: 86.70S742, Fone: (43) 3252.7897,
Íepíesentada por seu RepÍesentante Legal, SÍ. GuilheÍme Delmonbo da Silva Costa, brasileira, casado sob o
regime de comunhâo paÍcial de bens, empresário, residente e domiciliado em Arapongas - PR, CNH No

04476973528 DETRAN/PR, CpF/MF No 05ô,022,859-70,
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ValorTotal rêgiElrado: R$ 6.522,20 (Sois mil quinhontos e vinte e dois rêais e ünte centavos).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIIIENTO: O ajuste com o Íomecedor registrado será formalizado pelo Fundo
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2.1 - O compromisso de entrega so estará caracterizado mediante Contrío, deconente desta Ata de Registro dê
Preços e Edital de Pregâo EletÍónico ile 0Íí2020.

2,2 - O fomecedor registrado, dentro dos quantitatjvos estrmados, Íica obrigado a atender todos os pedidos
ehfuados duÍantê a vatidade desta Ata de Registío de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREçOS REGISTRADOS: 0 Fundo Municipal de Saude de Chá Grande adotará a
prátha de todos os alos necessários ao contÍrole e administr4ão da presente Ata.

3.1 - Os preços registrdos e a indicação dos respectivos íomecedoíes detentores da Ata serão divulgados no
Diário Oírial dos Municidos do Estado de PemaÍnblEo.

4-DOSPREÇOS: Aquahuertempo,confoÍmêprovistonoArt. 17doDecrBtonc7.8922013,opíBçoÍegistrâdo
poderá ser Íevisto em deconência de eventual reduçáo daqueles existentes no mercado, cabendo e Fundo
Municipal de Saude de Châ Grande convocar os fomecedores registrados para negociar o novo valor,

4.1 - Ca§o o ÍoÍn€cedoí rÊgistralo se ÍBuse a baixar os písçls r€gistrados, o Fun& Munhipd de Saude de Chã
Grande poderá cancelar o Íegistro ou convocar todos os fomecedores registrâdos paÍa oÍeÍecerem novas
pÍopostas, gerando novo julgamento e adjudicaçáo para esse fim.

4.2 - Os pÍeços não serão reajustados duÍante o período de yalidade da Ata de Regisüo de PÍeços, Íessalvada a
supeÍveniência de norm6 íederais aplbáveis a esíÉcê.

4.3 - O difeÍencial de pÍeço enüe a proposta inicial do fomecedor 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 coÍEedidos serão semprê mantidos.

5 - DA vAtlDAoE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇos: A píesente Ata terá v.tidadê de 12 (doze) meses,
contados a paÍtií da data de sua 6sinãura.

ô - OO CANCELAf,EI{TO DO REGISTRO: 0 Íornecedor terá seu registro cancelado quffdo:

6.1 - descumprir as condiçôes da Ata de Registm de preços.

6.2 - nb Gtirar a Íê§pectiva nota de êmpêÍúo ou iílstuíneflh equivabnte, 0o pràzo 61abêlecido pela
Adminisfaçâo, sem.iustificativa eeitável.

6.3 - não aceitar rêduziÍ o seu preço ÍegistÍado, na hipotese de este se tomar superior àlueles praticados no
mercdo; e

6.4 - tivor pÍ€sente raões de inteÍesse público.

6.4,1 - 0 cancelaínento de registro, nas hipoteses previstô, 6seguÍados o conHitório e a ampla defesâ,
será ÍoÍmalizado por despacho da aúoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 - O fornecedor poderá solicitaÍ o cancelamento do seu ÍegistÍo dê preç! na oconência de Íato
§upeívenienle que rcnha comFoÍneter a peÍfeita execlçáo contratual, decoÍrentes de caso fortuito ou de
Í0íça maior, devkiaÍrEnte compÍovados.

Chã Grande
U,.{ nd- tlql*..
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Gerenciador até o guinb dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocoÍTer no prazo de vinte dias
daquela data.

8 - O0 FORO: O FoÍo para dirimiÍ qu€stões relaivas ao presente compíomisso de prest4ão de
Fom da Cornarca de Chã GraÍÉe, coín prejuizo a qualqueí outro, por mais privibgiado que seja.

SêcÍetário tunicipal dê Seúde
Órglo GereíciadoÍ

E, por ests€rn a6sim ,usb§ e Contrdados, êsinam o pre§ente instrurnento em 03 (trê§) vi6 de igual
Íorma, para todos os fiÍB píevistc em d na píesença das duas testemunhas as, que
ãsistiram e que

Amorim Silva Costa
cPF,ilF ll0 353.131,68+31 VA COSTA - EIRELI EPP

TESTEMUNHAS:

NOME: {9tr.o^c P6,Í.l{f,o- ô. cl - S.l":a,
CPF: .íOJ .G<1 E .O?la -24

COI{TRATADA

NOME

CPF:fu í-Á 8s\-(e-
,.i" C, Brr^^
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