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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

pnecÃo elerRôNtco No 011/2021

REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSo LTCITATORtO N0 011/2021

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS FMS No 020/202í

. Aos 16 _(dezesseis) dias do mês de junho de 202í, de um lado de um lado o FUNDo MUNICIPAL DE

SAUDE DE CHÃ GRANoE, 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 - Centro - Chã Grande - PE,

inscnto no C.N.P.J./|UF sob o no 08.625.167/000í.50, neste ato representado pelo seu Gestor e Secretário de

Saúde Sr. Jairo Amorim Paiva, Brasileiro, Casado, Comerciante, nomeado por meio da Portaria N0 285/2017

datada em 0110812017 , poÍtador da Carteira de ldentidade No 1 .826.812/SSP/PE, CPF no 353.431.684-34, no uso

de suas atribuiçÕes legais, neste ato dênominado simplesmente ÓRGÃo GERENCIADOR DO REGISTRo DE

PREÇOS, realiiado por meio do PREGÃO ELETRÔNICo No 0íí/2021, e de outro lado, a Empresa adjudicatária

nos itens abaixo, Homologada em 'lí06/202í, dorâvante denominada FORI{ECEDOR, tem entre si, lusto e
avençado a presente Ata que, quando publicada, terá eÍeito de compromisso de fornêcimento, nos termos do

Decreto n0 7,892, de 23 de janeiro de 2013, que rqulamenta o art. 15 da Lei no 8.666/93, observada as condições

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

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

Chã Grande - PE, observada a ordem de classiÍicação, os preços do fomecedor registrado a seguir relacionado,

objêtivando o compromisso de Íomecimento, nas condiçÕes estabelecidas no ato convocatório.

'l .1 - Fornecedor- ltem

zucK PAPÉls LTDA EPP, CNPJ N" 23.232.280/000í-69, com sede à Rua Buenópolis, 200A - Rua Acesso BR

324 - calpão C - 350 Bl - Feira de Santana - BA, CEP: 44.094-594, Fone: (75) 4009.7155, representada por seu

Representante Legal, Sr. Carlos André Almeida de Jêsus, brasileira, solteiro, empresário, residente e domiciliado

em Feira de Santana - BA, RG N0 1013804880 SSP/BA, CPF/MF N0 010.446.585-92.
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Valor Total registrado: R$ 258.253,00 (Duzentos e cinquenta e oito mil duzentos e cinquenta e três reais).

2.1 - 0 compomisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, deconente desta Ata dê RegisÍo de
Preços e Edital de Pregão Eletrônico No 01'l/202'l .

2.2 - O fomecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos

efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CoNTRoLE DOS PREçOS REGISTRADOS: O Fundo lVunicipal de Saúde de Chá Grande adotará a

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

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no AÍ1, 17 do Decreto no 7,8922013, o preço registrado
poderá ser revisto em deconência de eventual redução daqueles êxistentes no mercado, cabendo ao Fundo

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

4.2 - Os preços nãc seráo realustados durante o periodo de validade dâ Ata de Registro de Preços, ressalvada a
superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 - 0 diferencial de preço 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 descontos por
ela concedidos serão sempre mantidos,

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

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

Administraçâo, sem justiÍicativa aceitável.

6.3 - não aceitar reduzir o sêu preço registrado, na hipotese de este sê tomar superior àqueles praticados no

IIE côoso
Tolâl

?13 8R027m12 Telrlo 4m0 665 26 6m 008en2 Benzarna 1 2m 000ur

ESCRrÇÁO

mercadoi e

6.4 - tiver presente razões de interesse públ

AV. Sôo Jotá, no l0l, Cenlro, Chõ Gronde.PE, CEP 55.ô3ó.(m I lêlctonê:81 3537-l lilo I CNPJ: I1.O49.00ó/mOl "90
Ê-msll ouvidoíiG4chqgÍondG.pc.gov.bí | Sltr rvww.chogÍonde.pc.gov.bí

-

2. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o Íomecedor registrado seÉ íormalizado pelo Fundo

Municipal de Saúdê de Chã Grande ou lntêrêssados mediante assinatura dê Contrato, observadas as disposiçoes

contidas no Edital do Prêgão Eletrônico No 011/2021 .

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos Íomecedores detentores da Ata serão divulgados no

Diário Oficial dos Municipios do Estado de Pemambum.

4.1 - Caso o Íomecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Fundo Municipal de Saúde de Chã
Grande poderá cancelar o registro ou mnvocar todos os fomecedores registrados para oferecerem novas
propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de í2 (doze) meses,
contados a partir da data de sua assinatura.

6 - DO CANCELAMENTo DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
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6.4.'l - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditóno e a ampla dêfesa,

será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4,2 - 0 fomecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocoÍência de fato
superveniênte que venha comprometer a perfeita execução contratual, deconentes de caso fortuito ou de

força maior, devidamentê comprovados.

7 - DA DIVULGAçÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicaçáo resumida desta Ata de Registro de
Preços na imprensa oficial, que é condiçáo indispensável para sua eÍicÉria, será providenciada pelo Órgão

Gerenciador atê o quinto dia útil do mês sêguinte ao de sua assinatura, para ocorer no prazo de vintê dias
daquela data.

8 - D0 FORO: O Foro para dirimir questóes relalivas ao presente compromisso de prestação de seÍviço será o
Foro da Comarca de Chã Grande, com prquízo a qualquer outro, por mais privilEiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 03 (tÉs) vias de igual teor e
forma, para todos os Íins previstos em direito , na presença das duas testemunhas abaixo identiÍicadas, que a tudo
assistiram e que 0s

Jairo Amorim Paiva
cPF/MF No 353.43'1.684-34

t 3q -6s

ZUCK PAPÉ6 LTDA EPP

CONTRATADA
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Secretário Municipal de Saúde

Órgão Gerenciador
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