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REGISTRO OE PREçOS
PRocESSo LtctrATôRto N" 011/202'l

Aos 16 (dezesseis) dias do més dê junho de 2021, de um lado de um lado o FUI{DO iíUNlClPAt DE

SAÚDE DE CHÃ GRANDE, p€ssoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarcâ de Chã

Grande, Estado de Pemambuco, localizada à Avenida Vintê de Dezembm, 145 - Cenro - Châ Grande - PE,

inscrito no C.N.P.J./MF sob o n" 08,625.167/0001-50, neste ato Íeprêsentado polo seu Gestor e Secretário de

Saúde Sr. Jairo Amorim Paiva, Brasileiro, Casado, Comerciante, nomeado por mêio da Portâria N" 285/2017

datada êm 01/0812017, prtadoÍ da CaÍteira de ldenüdade No 1.826.81ZSSP/PE, CPF n" 353.431.6&l-34, no uso

de suas atribuiçóes legais, neste ato denominado simplesm€nte ÓRGÂo GERENCIADOR DO REGISTRO DE

PREçOS, Íêalizado poÍ meio do PREGÃO ELETRÔNICO No 01í1202í, e de outro lado, a Empresa adjudicatária

nos itens abaixo, Hornologada em lí06/2021, doravante denominada FOR}{ECEDOR, tem entÍe §, justo e

avençado a presente Ata que, quando publicâda, teni efeito de compromisso dê fomêcimênto, nos teímos do
Decreto no 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que rêgulamenta o art. 15 da Lei n" 8.666/93, observada as condiçoes

estabelecidas no alo convocatório e consoante as Cláusulas que se sêguem:

1 - DO FORNECEDOR REGISIRADO: A paÍtir desb data, fica .egistrado neste Fundo Municipal de Saúde de

Chã Grande - PE, observada a ordem de dassificação, os preços do fomecêdoÍ rêgistrado a seguir Íêlacionado,

obJetivando o compÍomisso de fomêcimento, nas condi@s estabelecldas no ato @nvocatóío.

í.1 - Fomecedor - hêm

ALcArcE NoRDESTE, couÉncp rttpoRTAçÂo Ê ExpoRrAçÀo DE lrEDrcAÍúENTos EIREL| ME, CNPJ

N' 13.630./ll)7/0001-44, mm sede à AvBnida Uliss€s MonbÍroyos, n" 2387 - Piedado - Jâboatão dos GuaraÍapes

- PE, CEP: 54.400S20, Fone: (81) 3203.91f, represenlada por seu Representante Legal, Sr. Fabiano Roddgues

de AndÍade, bÍasileira, soltêiÍo, empresáÍb, residente e domiciliado em ReciÍe - PE, CNH lf M321273390
DETRAN/PE. CPF/IúF N" 515.270.654-72.

Valor Total registrado: R$ 23.580,00 Mnte e três mil quinhentos e oilênta resls).

2. DA EXPECTATIVA DO FORNECI EIITO: O ajusle mm o fornecedor registrâdo ssrá Íoímalizado pelo Fundo

Municrpal dê Saúde de Chã Grande ou lnteressados mêdiante assinaturâ de Conhato, obsêrvadas as disposi@s
contidas no Edital do Prsgâo EletÍônico N" 011/2021.

2.'1 - O compromisso de entrega só estará caracieÍizado mediante Contrato, decoÍrente dssta Ata ds Registro de
PÍsços e Edital de Pregão Elemnico N" 01'112021.
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2.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quantlativos esümados, fica obrigado a atender todos os pedidos

eÍêtuados durante a validadê dêstê Atâ de Regisko de Preços.

3 - DO CONTRoLE DOS PREçOS REGISTRAoOS: O Fundo lrunicjpal de Saúde de Chã GÍande adotará a

prática de lodos os âtos nec€ssários ao @ntrolê e administraÉo da pres€nte Ata.

3.1 - 0s preços registrados e a indicação dos rêspectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no

Diário Oficialdc Municipios do Estado de Pemambuco.

4 - DOS PREçOS: A quâlquer tempo, confurme previsto no Aí. 17 do Dêcreto no 7.8922013, o pÍBço regiskado
poderá ssr revisto Bm decorÍência de eventual redt4áo daqueles exislentês no mercado, cabêndo ao Fundo

Municipal de Saúde de Chã GÍandê convocar os fomecedores registrados par6 negocisÍ o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor regislrado se recusê a baixaÍ os preços regislrados, o Fundo Municipal de Saúde dê Chã

Grande poderá can@lar o ÍegisiÍo ou convocar todos os fomecedores registrados para oÍerecerem novas

propostas, geEndo novojulgamento € adjudicação pam esse fim.

4.2 - 0s preços náo serão reajustados durante o período de validade da Ata de RegistÍo de Pregos, ressalvada a

supeNêniência de noÍmas íêderais aplcáveis a espécie.

4.3 - O difêÍencial dê preço entre a propostâ inicial do fumecedor dêtenlor da Ata e a pêsquisa de meÍcado

êíêtuadâ pêlo Fundo Municipal d€ Saúde de Chã Grande à época da licitâÉo, b€m como evenluais dsscontos por

ela concedidos serão sempÍe mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREçoS: A presente Ata terá validadê de 12 (doze) mêsê8,

contados a partir da data dê sua assinatura.

6 - DO CAI{CELAiIENTO DO REGISTRO: O fomecedor terá seu registÍo cancelado quando:

6.1 - descumprir as @ndiçoes da Ata de Registm de PÍeços.

6.2 - nâo retiraÍ a respectiva nota de emp€nho ou instrum€nto equivalents, no prazo estabêlecido pela

AdministraÉo, sem justifi câtiva aceitávd.

6.3 - nâo acêitar Ísduzir o sou preço regisfado, na hipotsse ds estê sê tomar superior àquêlês pÍaticados no

mercado; e

6.4 - tiver presente razões de inteÍesse público.

6.4.1 - O cancelarnento de rêgistro, nas hipoteses previstas, assegurados o contraditório e a amda defesa,
será foÍmalizado por despacho da autoridade competente do órgâo geÍenciador.

ô.4.2 - O fomecedor poderá solicitar o cancelamento do seu regislro de preço na ocorrência de Íato

superveniente que venha mmprometer a prfeita execução conhatual, decorrentes de caso íortuito ou de
força maior, devidamente comprovados.

7 - DA DIWLGAÇÂo DA ATA DE REGISTRO 0E PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de
Preços na imprênsa oficial, que é condiÉo indispsnsável para sua êficácia, será proüdenciada polo Órgão
GeÍenciador
daquela data

até o quinto dia útil do mês segui de sua assinatura, para ocoÍêr no prazo de vinte dias
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8 - DO FORO: O FoÍo paÍa dirimir queslões relalivas ao presente compromisso de prestrção de seMç! será o
Foro da Comarca de Chã Grande, com prejuizo a qualquer outro, por mais privilegiado quê seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o Fasênb inslrumento em 03 (hâs) vias do igual teor ê
Íorma, para lodos os íins píevistos direito, na píesença dss duas tBstqnunhas abaixo identificadas, que a do
assistiram e que lamtÉm o
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