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FUNDO M'JNICIPAL DE SAUDE

PREGÂO ELETRÔNrco No 01,I/2021

RÉGTSTRO DE PREç0S
PROCESSo LtC|TATORt0 No 0í í/202í

ATA DE REG|STRo DE PREçOS FMS No 015/202í

Aos 16 (dezessêis) dias do mês de junho de 2021, de um lado de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CHÃ GRANDE, pessoa juÍídica 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 n0 08,625.167/0001.50, neste ato representado pêlo sêu Gestor e Secretário de

Saúde Sr. Jairo Amorim Paiva, Brasileio, Casado, Comerciante, nomeado por meio da Portaria No 285/2017

datada em 0110812017 , portador da Carteira de ldentidade N" 1 ,826.8'12ISSP/PE, CPF n" 353.431.684-34, no uso

de suas atnbuições legais, neste ato denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADoR Do REGISTRO 0E
PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNrcO No 0'11/2021, e de outro lado, a Empresa adjudicatária

nos itens abaixo, Homologada em 1í06/2021, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e
avençado a presente Ata que, quando publicada, terá eÍeito de compromisso de fornecimento, nos termos do
Decreto no 7.892, de 23 de janeiro dê 20'13, que rêgulamênta o art. 15 da Lei no 8.666/93, observada as condições
estabelecidas no ato convocatóno e consoante as Cláusulas que se seguem:

í - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, Íica registrado neste Fundo Municipal de Saúde de
Chã Grande - PE, observada a ordem de classifcação, os preços do Íomecedor registrado a seguir relacionado,

objetrvando o compromisso de Íomecimento, nas condiçoes êstabelecidas no ato convocatóno.

MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP, CNPJ No 23.706.033/0001-57, com

sede à Rua Emesto Mariano de Lima, no 231 - 1o Andar - Manoela Valadares - Afogados da lngazeira - PE, CEP:

56.800-000, Fone: (87) 3838.2262, representada por sua Representante Legal, Sra. Laíse de Lima Peixoto,

Brasileira, Casada, Farmacêutica, residente e domiciliada em Afogados da lngazeirâ - PE, CNH N" 03756742894

DETRAN/PE, CPF/[/F N" 055.084.634-45.

11 830 00

Valor Total registrado: R§ 29.840,00 (Vinte e nove mil oitocentos e quarenta reais).

ITEX oEscRrÇÀo côDEo I/IÂRCA OUÀIIT, UIID.
Unftáno Toirl

05 Aola deslilaoa bideslilada. esténl, aDroqénica,írasao 500,00 ML 8R0315056 1 000 32s 3 2s0 00

13028
D€xâmlâsone. conc€nlreçào: 2 MG/ML. ÍoÍmá íímacàuli,â: sduçà rniêlárvel/ampola 1,00
ML

8R0300733 9100

rTÉt DEscRrçÃo côoGo ÂRCA QUAIIT, UIID.

AmiÍÍom 200 MG 8R0267510 ZydUs I000 Compimldo 052 4.160,00

Comoimido 006 5 400 00FuÍ!6emrda. dosaqem 40 MG 8R0267663 llipolâbor
Sulíâlô lêírosô 40MG dê íêtrô ll 8R02923,{4 130 000 Compírmrdo 004 5 200.00

contidas no Edital do Pregão Eletrônico N" 0'11/2021

t

í.í - Fornecedor - ltem

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fomecedor registrado seÉ formalizado pelo Fundo

Municipal de Saúde de Chã Grande ou lnteressados mediante assinatura de Contrato, obsêrvadas as disposiçoes
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2.1 - O compromisso de entrega só estará caractenzado mediante Contrato, deconente desta Ata de Registro de
Preços e Edital de Pregão Eletrônico N" 0í í/202í.

2.2 - O Íomecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, Íica obrigado a atender todos os pedidos

efetuados durante a validade dêsta Ata de Rêgistro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREçOS REGISTRADOS: O Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande adotaíá a
prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - 0s preços registÍâdos e â indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata sêrão divulgados no

Diário oficial dos Municipios do Estado de Pernambuco.

4 - DOS PREçOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto no 7.89212013, o preço rêgistrado
poderá ser revisto em decorÍência de eventual redução daqueles existentês no mercado, cabendo ao Fundo

Municipal de Saúde de Chã Grande convocar os fomecedores registrados para negociar o novo valor.

4.'l - Caso o fomecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Fundo Municipal de Saúde de Chã

Grande poderá cancelar o registro ou mnvocar todos os Íomecedores registrados para oferecerem novas

propostas, gerando novo julgamento e adjudicação 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 especie.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presentê Ata terá validade de í2 (doze) meses,

contados a partir da data de sua assinatura.

6 - D0 CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fomecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 - descumpnr as condições da Ata de Registro de Preços

6,2 - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela

Administraçã0, sem justificativa aceitável.

6.3 - não aceitâr reduzir o seu pÍeço registrado, na hipotese de este se tomar superioÍ àqueles praticados no

mercado; e

6,4 - tiver presente razões de interesse público

6.4.1 - O cancêlamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla deÍesa,

será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 - O Íomecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de prEo na ocoíência de fato
superveniente que venha comprometer a perÍeita execução contratual, deconentes de caso fortuito ou de
força maior, devidamente comprovados.

7 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREç OS: A publicação rêsumida desta Ata de Registro de

Preços na imprensa oficial, que é condição indispe pa a eÍicácia, será providenciada pelo Orgão t
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Ê-moil ouvicloÍtorBchogísndÊ.pc.gov.bí I

IGIêrone: 81 3537-1140 | CNPJ: 11.(X9.80ô/mOl.90
Slre wuw.chqgÍonde.pe.gov.br

4.3 - O diferencial de prEo entre a proposta inicial do fomecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado

eÍetuada pelo Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande à época da licitação, bem como eventuais desmntos por

ela concedidos serão sempre mantidos.
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Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguintê ao dê sua assinatura, para ocorer no prazo de vinte dias

daquela data.

8 - DO FORo: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromrsso de prestação de serviço será o
Foro da Comarca de Chã Grande, com prejuizo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 03 (tres) vias de igual teor e
forma, para todos os Íins p

assistiram e que também o
revistos em , na presença das duâs testemunhas abaixo identiÍlcadas, que a tudo

Jairo Amori Paiva
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Laísê de Lima Peixoto
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA EPP

CONTR,ATADA

CPF/MF No 353.43'1.68/t-34

Secretário Municipal de Saúde
Órgão Gerenciador

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF:
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l.1g lí .3L
ruoNr:Íolrrnr d d- 

'C 
?"rlo,

cPF: Ôtr. c5e Bo\- 62

AV. Sõo José, n'l0I, Cenko, Chõ Gronde-PE, CEP 55.ó3ó-000 I leleíone:81 3537-t140 | CNPJ: I t.049.80ó/000I -90
E-moil ouyidoíioschogÍonde.pe.gov.bÍ I §ile www.chogíonde.pe.gov,bÍ


