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REGISTRO DE PREçOS
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ATA DE REGTSTRO DE PREçOS FMS No 017/202í

. Aos 16 _(dezesseis) dias do mês de junho de 2021, de um lado de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE

SAUDE DE CHA GRANDE, pessoa juÍídicâ de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Chã

Grande, Estado de Pemambuco, localizada à Avenida Vinte de Dezembro, 145 - Cenko - Chá Grande - PE,

inscrito no C.N.P.J./MF sob o no 08.625.'167/0001-50, neste ato represenlado pelo seu Gestor e Secretáno de

Saúde Sr. Jairo Amorim Paiva, Brasileiro, Casado, Comerciante, nomeado por meio da Portaria No 285i2017

datada em 0110812017, portadoÍ da Carteira de ldentidâde N" 1.826.812SSP/PE, CPF no 353.43'1 .684-34, no uso

de suas atribuiçôes legais, neste ato denominado simplesmente ÓRGÃo GERENCIADoR DO REGISTRo DE

PREçOS, realizado por moio do PREGAO ELEÍRONICO N0 011/2021, e de outro lado, a Empresa adjudicatária

nos ilens abâixo, Homologâda em íí06/2021, doravante denominada FORNECEDOR, tem enlre si, justo e
avençado a presente Ata que. quando publicada, terá efeito de compromisso dê fomscimento, nos teÍmos do

Dêcreto n0 7.892, de 23 de ianeiro de 20í3, que regulamenta o art 15 da Lei n" 8.666/93, obsêrvada as condiçoes

estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

í - 0O FORNECEDOR REGISTRADO: A partir dêsta data, íica rêgistrado neslê Fundo Municipal de Saúde de

Chã Grande - PE, obseNeda a ordem de classificaçáo, os preços do fomecedor registrado a seguir relacionado,

objetúândo ô compÍomisso de fornecimento, nâs condições estâbêlêcidas no âto convocâtório.

1.Í - Fornecedor- ltem

NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA ME, CNPJ No 35.753. í 1í1000í.53, com sede à Avenida GovernadoÍ
Agamenon Magalhães, no 2939 - Sala 106 - Edificio lntemacional Business Center - Espinheiro - Recife - PE,

CEP.52.021-170, Fone: (81) 3352.7300, representadâ por sêu Represenlante Legal, Sr. Antônio Gustavo de

Siquêira Amaral, brasileira, soltêiro, empresário, residente e domiciliado em Recife - PE, CNH N" 04797286165
DETRAN/PE, CPF/MF NO 083,203.244.16.

Valor Total regisrâdo: R$ 25.200,00 (Vinte e cinco mil ê duzêntos rêais).

2. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: 0 ajuste com o fornecedor registÍado será formalizado pelo Fundo
Municipal de Saúde de Chã Grande ou lnteressados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições
contidas no Edital do Pregão Eletrônico N" 011/2021.

2.'1 - O compromisso de enúega só estará caracterazado mediante Conlrato, decoÍrente desta Ata de Registro de
Preços e Edital de Progão Eletrônico No 01112021.

2.2 - O fornecedor registrado, denko dos quanttativos estimâdos, Íica obrigado a atender todos os pedidos
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3 - DO CONTROLE DoS PREÇoS REGISTRADOS: O Fundo Municipal de Saúde dê Châ Grande adotará a

prática de todos os atos necessários ao mntrole e administraÉo da presente Ata.

3.'1 - Os preçls registrados e a indicação dos respectivos fomecêdores detentores da Atâ serão divulgados no

Diário oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco.

4 - DOS PREÇOS; A qualquer tempo, conforme previsto no Aí1. 17 do Decrêto no 7 .89212013, o preço rêgistrado

poderá ser revisto em deconência de eventuâl redução daqueles existentes no mercâdo, cabendo ao Fundo

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

4.'1 - Cãso o fornecedor registmdo se recuse a baixar os preços regiskados, o Fundo Municipal de Saúde de Chã

Grande poderá cancelar o registro ou convocar todos os fomecedores registrados para oÍerecerem novas

propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - 0s prêços não seÍáo reaiustados duranle o periodo de validade da Ata dê Registro de PÍeços, ressdvada a

superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 - 0 diÍerencial dê preço entre a proposta inicial do Íomecedor detenlor da Ata e a pesquisa de mercâdo

efetuada pelo Fundo Municipal de Saúde dê Chã Grande à época da licitação, bem como êventuais descontos por

ela concedidos serão sempre mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRo DE PREÇOS: A pÍesente Ata terá validade dê í2 (dozê) meses,

contâdos a partir da data dê sua essinatura.

6 - 0O CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando

6.1 - descumprir as condiçoes da Ata de Registro de Preços.

6.2 - nâo relirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela

Adminiskação, sem justificativa aceitável.

6.3 - não aceitar reduzir o seu prêço registrado, na hipótese de este se tomar supeÍior àqueles pralicados no
mercado; e

6.4.1 - O cancelamento de registro, nas hipoteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa,

será formalizado por despacho da autondade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 - 0 fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu regrstro de preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execuçáo contratual, decorrentes de caso fortuito ou de

forp maior, devidamente comprovados.

7 - DA DIVULGAçÃO Ol ln DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicaçao resumida destr Ata de Registro de
Preços na imprensa oílcial, que é condição indispensável para sua eficácia, seíá providenciada pelo 0rgão
Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinalura, para ocoírer no prazo de vinte dias
daquela data.

I - DO FORO: O Foro para dinmir questões relativas ao presente compromisso de prestaçáo de serviço será o
Foro da Comarca de Chã Grande, com prquízo a uer outro, por mais privilegiado que seja.
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6.4 - tiver presentê razoes de inleresse público.
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E. por êstarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor e

forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo

assistiram e que também o su

ANTONIO GUsTAVO DE

SIQUEIRA

AMARAL:08320324416

ANà
CPF/MF N" 353.,131.68+34

A$in.do de ío.mã digitàl por
ÀNÍot\ÍO GUSTAVO DE slQUElRÂ
AMÂRALí43203244I6
Oôdosr 2021 06.16 lll:19:22 {3'00'

Antônio Gustavo de Siqueira Amaral
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA ME

CONTRATADASecretário Municipal de Saúde
Órgão Gerenciador

i#'âstÀà'"tfu
TESTEMUNHAS: ai§inàdo .h íom. digirâlpôr MARIa

MARIA DE FATIMA TEIXEIRA oe rlrMr rtrxenÂ oe

DASILVA:52062295472 *v^:52621e5a77
Oad6: 2021.0ó.1ó !3:39:36{3 00'

NOME:

CPF:
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