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REGISTRO DE PREÇOS
pRocESSO LIC|TAT0RtO l\to 0í 1/2021

ATA DE REG|STRo DE PREçOS FMS No 0í9/202í

. Aos l6ldezesseis) dias do mês de lunho de 2021, de um lado de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE

SAUDE DE CHA GRANDE, pessoa jurídicâ de direito público intemo, com sede e Foro da Comarca de Chã
Grande, Estado de Pemambuco, localizada à Avenida Vinte de Dezembro, 145 - CenÍo - Chá Grande - PE,

inscnto no C.N.P.J./MF sob o no 08.625,167/000í.50, neste alo representado pelo seu Geslor e Secretário de

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

datada em 01/08/2017, portador da Carteira de ldentidade No 1.826.81ZSSP/PE, CPF nÔ 353.431.684-34, no uso

de suas atribuiçôes legais, neste ato denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE

PREÇOS, realizado por meio do PREGAO ELEÍRON|Co No 011/2021, e de outro lado, a Empresa adjudicataria
nos itens abaixo, Homologada em 1í0ô/2021, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e
avençado a presênte Ata que, quando publicada, terá eíeito de compromisso do fomecimento, nos termos do

Decreto no 7.892, de 23 de janeiro de 2013, quê rqulâmenta o arl í5 da Lei no 8.666/93, observada as condiçÕes

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

1- DO FORNECEDOR REGISTRADO: A pârtrr desta data, fica registrado neste Fundo Municipal de Saúde de

Chã Grande - PE, observada a ordem de classifcaçã0, os preços do fornecedor registrâdo a seguir relacionado,

objetivando o compromisso de Íornecimento, nâs condições estabelecidas no ato convocatório.

1.1 - Fornecedor - hem
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Aínpola 0.80 8.00,0031
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8R027106.1 LegÉnd 5.000 Frasco 4.16 23.800,00
Hidróxido de âlumÍno, apresentâção: assooâdo coín HidÍoido de
máOÍÉsio ê diÍnetcona,
ád€âÇão: suspensão oíal.
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DENILSON DE 2021.06.16

ft*'

STAR MEDICAITIENToS E MATERIAL HOSPITALAR EIREU EPP, CNPJ N" 37.573.,178/0001-í0, com sede à

Rua Joaquim Sabino Coelho, S/No - Quadra A 078 - Porta Florada - Gravatá - PE, CEP: 55.640-253, Fone: (81)

9.9925.2321, repÍêsentada por seu Representante Legal, Sr. Denilson de Araújo Silva, brasileira, solteiro,

empresário, residente e domiciliado em Maceió - AL, CNH N" 01792067760 DETRAN/AL, CPF/IIF No

678.333.06+87.

llniláriôoEscnçÀo

AUAàIT. Unilário

17.600,00

Vâloês íRSl
DÊ6cRrçÀo UND, únilrrio Totel
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2. DA EXPECTATIVA DO FORNECIIIIENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo Fundo

Municipal de Saúde de Chá Grande ou lnteressados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições

contidas no Edital do Pregão Eletrônico No 01112021.

2.1 - O compromisso de entrega só estârá caracterizado mediante Contrato, deconente desta Alâ de Registro de
Preços e Edital de Pregão Eletrônico No 01112021.

2.2 - O Íornecedor registrado, dentro dos quanütativos estimados, Íica obrigado a atender todos os pedidos

efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREçOS REGISTRADOS: 0 Fundo [4unicipal de Saúde de Chã Grande adotará â

prática de todos os atos necessários ao controle e âdministração da presênte Ata.

3.1 - 0s preços registrados e a indicaÉo dos respectivos fornecedores dêtêntores da Ata serão divulgados no

Diário Oficial dos Municípios do Estâdo de PeÍnambuco.

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

superveniência de normas federais adicáveis a espécie.

4.3 - O diíerencial de preço entre a propostâ inicial do fornecedor detêntor da Ata e a pesquisa de mercado

efetuada pelo Fundo l/unicipal de Saúde de Chã Grande à época da licitaçã0, bem como êventuais descontos por

ela concedidos serão sempre manlidos.

6 - DO CANCELATIENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá 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 pÉzo estabelecido pela

Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 - não aceitar reduzir o seu preÇo registrado, na hipotese de este se tomar supeÍior àqudes pralicados no

mercado; e

U,.. i;- tlq!.t(
Chã Grande

c.{Rl}
Ioô,rÉu côorGo iaÂRcÂ ufiD,

167 Ambroxol, sâl€loridÍalo. 6 MGnlL. xaroDe/Írâsco 120 00 lVL. 8R0446263 i_arÍnáce 7.500 Frusco 179 13.425 00

6.4 - tiver presente razões de lico.

DENILSON DE

ARAUJO
2021.06.16

Fl's. 1092

ValoÍ Total registrado: R$ 132.885,00 (Cento e trinta e dois mil oitocentos e oitenta e cinco reais).

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conÍorme preüsto no Art. 17 do Decreto no 7.89212013, o pÍeço registrado
poderá ser revisto em deconência de eventual reduçáo daqueles existentes no mercado, cabendo ao Fundo

Municipal de Saúde de Chá Grande mnvocar os fomecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fomecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Fundo lllunicipal de Saúde de Chã

Grande poderá cancelar o registro ou convocar todos os Íomecedores registrados pâÍa oferecerem novas

propostas, gerando novo lulgamento e adjudicaSo para esse fim.

5 - DA VAUoADE DA AÍA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ate terá validade de 12 (dozê) meses,

contados a partir da data de sua assinatura.

QUÂI{T.
Unilário

DEscRrçÁo

NTOS I
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6.4.1 - 0 cancelamento de registro, nas hipoteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa,

será formalizado por despacho da autoridade competente do órgáo gerenciador.

6.4.2 - O fornecedor poderá solicitar o câncelamênto do seu registÍo de pÍeço na oconência de fato

superveniente que venha compromeleÍ a perÍeita execuçao contratual, deconentes de câso fortuito ou de

foç maior, devidamente comprovados.

7 - DA DIVULGAçÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicaçâo resumida desta Ata de Registro de

Preços na imprensa oÍicial, que é mndição indispensávêl para sua efiúcia, será providenciada pelo Orgào

Gerenciador atê o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de únte djas

daquela data.

8 - DO FORO: O Foro para dirimir questôes relativas ao presente compromisso de prestaÉo de serviço será o

FoÍo da Comarca de Châ Grande, com prejuízo a qualquer ouko, por mais privilegiado que seja.

E. por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente inslrumento em 03 (três) vias de igual teor e

Íorma, para lodos os Íins previstos em , na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo

assistiram e que também o subs

Secretário Municipal de Saúde
Orgâo Gerenciador

$e"
6"52. 82

?t"t^,-,
ot. in-tt

DENILSON DE

ARAUJO
SILVA:ó783330 87

Dênilson de Araújo Silva
STAR MEOICAI/IENTOS E MATERIAL

HOSPrIALAR EIREU
CONTRATADA

Ha"; a€\,-lâ â'õQ;
'6\o.ts 2.11t"- jL

2021.06.16
14:30:53 -03'00'

Jairo Paiva
cPF/MF No 353.43í.684.34

TESTEMUNHASI

NOME:

CPF:

,h". ,l*. i*t,r,,

AV. §ôo José, n' l0l. Ccnao, Chô GÍondê-PE, CEP 55.ó36-ü)0
É-moll ouvtcloÍlq{ú€hogrond..pG.goy.bí I

rêbíonê:81 3537-I t/O I CN?J: I1.049.80ó/(ml -90
slrc rYww,chogrondc,pG.qov.bl

NOME:

CPF:

Chã Grande


