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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

pReoÂo elrrnôMco No 02't12021
REGTSTRO DE PREçOS

PROCESSO LtCtTATORTO N" 021/2021

ATA OE REGISTRO DE PREçOS FMS NO 049/2021

. Aos 07 _(sete) dias do mês de outubro de 2021. de um lado de um lado o FUNDo iIUNICIPAL DE
SAUDE DE CHA GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, 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./|\,4F sob o n0 08.625.167/0001-50 neste ato representado pelo seu Gestor 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 N0 1.826.812/SSPi PE, CPF no 353.43'1 .684-34, no uso
de suas atnbuições legais, neste ato denomrnado simplesmente ÓRGÂO GERENCIADOR DO REGISTRO DE
PREçOS, rêalizadc' por meio do PREGÂO ELETRÔ],I|CO No 02112021. e de outro lado, a Emprêsa adiudicatária
nos itens abaixo, Homologada em 0Uí0/2021, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e
avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso dê foÍnêcimento, nos termos do
Decreto n0 7.892, de 23 de janeiro de 2013, q ue regulamenta o art. 1 5 da Lei n0 8.66ô/93, observada as condiçÕes
estabelecidas nc ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica regisuado neste Fundo l\runicipal de Saúde de
Chã GÍande - PE, observada a ordem de classificação, os prqos do fomecedor registrado a seguir relacionado,
objetivando o compromisso de fornecimento, nas condiçÕes estabeiecidas no ato convocatório.

1.1 - Fornecedor- ltem

iT. CARREGA COilÉRCIO DE PRODUÍOS HOSPITALARES LTDA ME, CNPJ NO 32.593.430/000í.50, COM

sede à Avenida Henrique lvansano, n" 1595 - Alpes - LondrinaiPR, CEP 86.075-000, Fone: (43) 3339.1320,
repÍesentada por seu RêpÍesentante Legal, Sr. José Márcio Canega, brasileira, casado em regime de comunhão
parcial de bens, empresáno, residente e domiciliado em Londrina - PR, CNH N0 03302077570 DETRAN/PR,
cPF/t/F N" 109.523.298-32

ITEM oEscRçÃo MARCA OUANT. U'{0.
lJnitario Tol!l
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Eombas de mtusào equipo unrveÍsaÍ M122 c€irâ pláslica de alh
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4 590,00 18 360,00
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Desfbíladoí :âídiâco, Escalas 5, 10, 15, 20, 30 40, 50, 60, 100, 150,

200, 250, 300 e 360 Jdrles. Eneígia maxima hmitada a 50 J com pàs

anteÍnâs or rnÍânts. Expst$cral tuncada bíàsica Parâmêtrc de Iüma
dê onda âjusladcs sn tunçéo da impedáncia do paciente Aplicáção d6
dcque por meio dê pás adesrvãs mulhfuncronais oü pàs de
d€strt,llâçâ0.

CÍlos Dmke / üfu
400 Futurá

03 UNO 7 850 00 23 550.00

IÍEM - ÊXCLUSIVO PÂRA MICROEMPRESÂS E EMPRESAS DE PEQUEI,IO PORÍÉ lllda Leil

Valor Total registrado: R$ 4í.9í0.00 (Quarenta e um mil novecentos e dez reais).

2 . DA EXPECTATIVA 0O FORNECIiTENTO: O ajuste com o fornecedcr registrado será Íormalizado pelo Fundo
lúunicipal de Saúde de Chã Grande ou lnteressados medianle assinatura de Conlrato, cDserr'adas as disposiçÕes
contidas no Editaldo Pregão Eletronico N" 02112021.
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2.1 - O compÍomisso de entrega só êstará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de
Preços e Edital de Pregão Eletrônico No 02112021.

2.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, íica obrigado a atender todos os pedidos

efeluados durante a validade desta Ata de Regisko de Preços.

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

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores dêtentores da Ata serão divulgados no
Diário OÍlcialdos l\,lunicípios do Estado de Pernambuco.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto no 7 .89212013, o preço registrado
poderá ser revisto em deconência de eventual redução daqueles existenles no mercado, cabendo ao Fundo
[.4unicipal de Saúde de Chã Grande convocar os fornecedores registrados para negociaÍ o novo valor.

4.1 - Caso o fomecedor registrado se recuse a baixar os preços reg;strados, o Fundo Municipal de Saúde de Chã
Grande poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas
propostas, gerando novo iulgamento e adjudicação para esse Íim.

4.2 - Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a
superveniência de normas Íederais aplicáveis a espécie.

4.3 - O diÍerencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado
efetuada pelo Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande à época da licitação, bem como eventuais descontos por
ela concedidos serão sempre mantidos.

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

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

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

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

6.3 - não aceitar reduzir o sêu preço registrado, na hipotese dê este se tornar superior àquêles pÍaticados no
mercadoi e

6.4 - tiver presente razÕes de interesse público

6.4.1 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas. assegurados o contraditório e a ampla deÍesa,
será formalizado por despacho da autoÍidade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 - O fornecedor poderá solicilar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de Íato
superveniente que venha comprometer a perfeita execuçfu coniÍatuai, decorrentes Ce caso fortuito ou de
força maior, devidamente comprovados.

7 - DA DIVULGAÇÃO 0A ATA DE REGTSTRO DE PREçOS: A publicação resumida desta Ata de RegistÍo de
Preços na imprensa oÍicial, que é condição indispensável para sua eficácia, seÉ providenciada peb Órgão
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Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocoÍTer 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 prejuizo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contralados, assinam o presente instrumento em 03 (lrês) vias de igual teor e
foÍma, para todos os fins previstos em direito , na presença das duas testemunhas abaixo adas, que a tudo
assistiram e que o subsc

t-

Jairo Paiva

cPFIMF N0 353.43í.684.34
Secretário Municipal dê Saúde

Ôrgão Gerenciador

M EGA COM DE PRODUTOS
HOSPIT LTDA ME

CONTRATADA

Josê a
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