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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

pnecÃo eurRôHtco No o'tí/202í
REGTSTRO DE PREçOS

PROCESSO LtC|TATORtO No 0í 1/2021

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS FMS No 018/202,1

. 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 juridica de direito público intemo, com sede e Foro da Comarca de Chã
Grande, Estado de Pemambuco, localizada à Avenida Vinte de Dezembro, 145 - CenÍo - Chã Grande - PE,

inscrito no C.N.P.J.iMF sob o no 08.625.167/0001-50, nesle ato representado pelo seu 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" 1.826.812/SSP/PE, CPF no 353.431 .684-34, no uso

de suas atnbuições legais, neste ato denominado simplesmênte ÓnCÃO CeneXChDOR OO REGISTRO DE

PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO N0 0íí/2021, e de outro lado, a Empresa adjudicatária

nos itens abaixo, Homologada em íí06i202í, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e
avençado a presente Ata que, quando publicada, têÉ efêito de compromisso de fornêcimento, nos termos do
Decreto n0 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenla o art. 15 da Lei n0 8.666/93, observada as condições

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

í.'t - Fomecedor- ltem

NORTEPHARMA PROoUTOS FARMACÊUTTCOS EXPORTAçÃO E TMPORTAçÃO ETRELT ME, CNPJ No

16.720.709/000í -00, mm sede à Rua Padre Nestor de Alencar, no 7741 - GL 0004 - Bana de Jangada -
Jaboatão dos Guararapes - PE, CEP: 54.460-260, Fone: (81) 9.9688.3281 , representada por sua Representante

Legal, Sra. Simone Rodígues de Lima Femandes, brasileira, Casada sob regime de comunhão parcial de bens,

empresária, residente e domiciliado em Jaboatão dos Guararapes - PE, CNH No 04496162606 DETRAN/PE,

cPF/MF N" 048.796.414-48.
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Valores

4.40 2 880,00

Total

93 Claritromicina emr 250 l,ilG

í47 | GliceÍol,95o/", Supositóío Iníaní1.
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HARCA

Hipolabor 600

8R026â481 r.t I 1 050 8.90 9.345,0064

Fentanih, apÍesenbÉo: sal citato, dosôgem: 0,05 NIG/ML, indicaçâo
8R0271950

n tavêl/a 2.00 lúL

5M la500MLMidãzolam. d

Valore (Ri)
DEscRsÀo côDlGo ÀRCA UND.ITEM

2 0008R0269986 EIúS Compdmílo 5 80 11.600 00

unitário Total

Valoí6 {Rg)ITEII côoGooÉscRsÃo TÂRCA ouÂr&. UNO.
Unitário

SUP 2.60 988,00

DESCRrcÁO

Cetc no 50 l\y'G/ com nÍnrdo

ITEM

155

Vâlorss {RS)côotco QUAI{I.
Uni(áÍio Tota!

8R0268422

ITARCA

EIlIS 15.000

úl,tD.

ComDiÍBdí --*-\ 0,30 /1.4.500,00

1 - DO FoRNECEDoR REGISTRADO: A partir dêsta dala, Íica registrado neste Fundo Municipal de Saúde de

Châ Grande - PE, observada a ordem de classiÍicação, os preços do Íomecedor rêgistrado a seguiÍ relacionado,

objetivando o compromisso de fomecimento, nas condiçÕes estâbêlecidas no ato convocatório.
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Valor Total registrado: R$ 42.463,00 (Quarenta e dois mil quatrocentos e sessenta e três rêais).

2 - DA EXPECTATIVA DO F0RNECIMENTO: 0 ajuste com o fomecedor registrado será íormalizado pelo Fundo
i/unicipal de Saúde de Chã Grande ou lnteressados mediante assinatura de Contrato, obsêrvâdas as disposiçoes
contidas no Edital do Pregál Eletrônico N" 01 1/2021.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caractenzado mediante ContÍato, dêconênte desta Ata de Registro de
Preços e Edital de Pregão Eletrônico No 0'l'l/202'1.

2.2 - 0 Íomecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos

efetuâdos durante a validde desta Ata de Registro de Preços.

3.1 - Os pÍeços registrados e a indicação dos rêsp€ctivos fomecedores detentores da Ata s€râo divulgados no

Diário Oficial dos Municipios do Estado de Pemambuco.

4 - DOS PREÇoS: A qualquer tempo, conformê previsto no AÍt. 17 do Decreto n'7.89212013, o preço registrado

poderá ser revisto em deconência de eventual rêdução daqueles exrstentes no mercado, cabendo ao Fundo

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

4.'1 - Caso o fomecedor rêgistrado se recuse a baixar os preços registrados, o Fundo Municipal de Saúde de Chã

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

propostas, gerando novo lulgamento e adjudicação para esse Íim.

4.2 - Os preços não serão reajustados durante o peíodo de validade da Ata de Registro de PÍeços, ressalvada a

superveniência de normas bderais aplicáveis a espécie.

4,3 - O diferencial de prêço entrê a proposta inicial do Íomecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado

efetuada pelo Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande à época da licitâção, bem como eventuais desconlos por

ela concêdidos serão sempre mantidos.

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

contados â pârtir da data de sua assinatura.

6 - D0 CANCELAMENTO DO REGISTR0: O fomecedor teÉ seu registro cancelado quando

6.1 - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços

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

Administração, sem.iustif cativa aceitável.

6.3 - não aceitar reduzir o seu preço registÍado, na hipotese de este se tomar supeÍior àqueles praticados no

mercado; e

Uu,. ,4$a tal*t.
Chã Grande

frEÍi! DESCRTçÁO cóD160 ÂRCA UND.
Unitário Íotal

200 Ouetiapna, 50 MG, liberação pÍolongada/compdmiio. 8R0390005 EuÍoÍanna 5 000 Comprimrdo 2,63 13.150,00

§
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3 - DO CONTRoLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande adotará a

práticâ dê todos os atos necessários ao mntrole e administração da presente Ata.

OUAIIT.

6.4 - tiver presente razões de interesse público.
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6.4.1 - O cancelamento de rqistro, nas hipóteses previstas, assêgurados o contraditóno e a ampla defesa,
será Íormalizado por despacho da autoridade cornpetente do órgão gerenciador.

6.4.2 - O Íomecedor poderá solicitar o canceiamento do seu registro de preço na oconência de Íato
superveniente quê venha comprometêr a peíeita execução conlratual, deconentes de caso fortuito ou de
foça maior, devidamente comprovados.

7 - DA DIWLGAçÂO 0A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de
Preços na imprensa oÍicial, que é condição indispensável para sua elicácia, será providenciada pelo Orgâo

Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorer no prazo de vinte dias
daquela data.

8 - DO FORo: 0 Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de prestação de serviço será o
Foro da Comarca de Chã Grande, com prejuízo a qualquer ouÍ0, por mais pnvilegiado que seja.

E, por estarem assim .iustos e Contratados, assinam o pÍesente instrumento em 03 (tes) üas de igual teor e
forma, para todos os fins previstos em d , na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo

assistiram e que também S

ro m Paiva

./)

§r,aorx ?"lt''q' a ' ln hi o''' y'í'""*=
Simone Rodrigues de Lima Fernandes

NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS
EXPORTAçÃO E TMPORTAçÃO ETREL| ME

CONTRATADA

cPF/MF No 353.43í.684.34
Secre(ário Municipal de Saúde

Órgão Gerenciador

TESTEII,lUNHAS:

NOME

CPF:
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