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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREGÂO ELETRÔNICO N" (}1í/2022

REGISTRO DE PREçOS
PROCESSo LtC|TATÓRlo No 0í22022

ATA DE REGISTRO DE PREçOS FMS N" 024/2022

. Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de s€tembro de 2022, de um lado de um lado o FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE DE CHA GRÂNDE, pessoâ jurídica de direito público intemo, mm sede e Foro da Comarca de Chã
Grande, Estado de Pemambuco, localizâda à Avenida Vinte de Dezembro, 145 - Cenfo - Chá Grande - PE,
inscíto no C.N.P.J./MF sob o n0 08.625.í67/000í -50, neste ato representado pelo seu Gestor e Secretário de
Saúde Sr. Jairo Amorim Paiva, Brasileiro, Casado, Comerciante, nomeado por meio da PortaÍiã No 285/2017
datada em 0110812017, poítador da Caíeira de ldentidade N0 1.826.81ZSSP/PE, CPF no 353.431.684-34, no uso
de suas atnbuiçoes legais, neste ato denominado simplesmente ÓRGÃO GEREi{CIADOR DO REGISTRO DE
PREÇOS, realizado por meio do PREGAO ELEÍRONlCO No 0'l'l/2022, e de outro lado, a Empresa adjudicatária
nos itens abaixo, Homologada en 2310912022, doravante dênominadâ FORI{EGEDOR, tem entre si, ,usto ê

avenpdo a presente Ala que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fomecimento, nos termos do
Decreto no 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. '15 da Lei no 8.666/93, observada as condi6es
estabelecidas no ato convocatoÍio e consoante as Cláusulas que se seguem:

Í,'l - Fornecedor - ltem

CENTRo ESPECTALTZADo EM NUTRçÃO ENTERAL E PARET{TERAL - CENEP LTDA, CNPJ N"
0í.687.725/0001{2, com sede à Av. Caxangá, No í55, Galpão 0000 - Vázea - Recife/PE - CEP: 50.740-000,
Fone: (81) 32694013, ÍepÍesenlada por seu Representante Legal, Sr. Bruno Joseph Caldas Borges, brasileira,
solteiro, empresário, residente e domiciliado em Reciíe - PE, RG No 6.721.843 SSP/PE, CPF/MF N0 068.844.894-
tJ.

ITEM - PRtt{ctP

ERUNO
JOSEPH

CALDAS
EORGES 7

Valor Total registÍado: R§ 480.333,80 (Quatrocentos oitenta mil, trezentos e trinta ê três rêais ê oitenta
centavos).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fomecedor registrado será formalizado pelo Fundo
Municipal de Saúde de Chá Grande ou lnteressados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposiçôes
contidas no Edital do Pregão Eletrônico No 01112022.

2.1 - O compromisso dê entrega só estará carac{erizado mediante Contrato, deconente desta Ata de Regisfo de
Preços e Edital de Pregão Eletrônico No 01112022.

Vahres {R3)rrEI oEscRçÁo [IARCA QUÂXÍ uti0. CÂI AT
l.,nitáío Tolâl

2E

CoocenFado de glulamina para dietâ enlerâl ou oral em po.

Validade mínima de 12 meses. Embalagem conleído 3009 â
1kg. De6.iÉo Coímlemenlâ'r Sadrê de 5q

Nuhíy 750 Ouilo 8R0438826 490,00 367.500.00

Êóímub ilíaríl pora ladentes e de sêgúmerio para laçtaítes e
cÍianças de pnmeira iníânú. I»íimdo a ruclsldad.r
dl€tot ráplca5 ê6pecmcis coíÍr rÉ6çõ.s de ladotc c à

base dê aminúddos livÍes (1 00Á hlpoahrgênlcoG. TamtÉm
rndicado parâ portâdores d€ AFVL. Validade mínima de 12

mese§. Embalagem corterdo aprcximadameíle 4009.
RefeÉncias: NEOCATE LCPlAlfÁillNOlPURAMlNolNEO
ADVANCE. De§.Íiçáo Complemenlar EÍÍbalaaem de 4000

29 Nesíé 620 Lâtas 8R0404749 181,99 112.833,80

II I -:

I - D0 FORNECEDOR REGISTR.ADO: A paÍtir desta data, fica regisfado neste Fundo Municipal de Saúde de
Chã Grande - PE, observada a ordem de classificaçá0, os preços do fomecedor registrado a seguir relacionado,
objetlvando o compromisso de íomecimento, nas condi@s estabelecidâs no ato convocatóÍio.
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2.2 - O Íomecedor regisfado, 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 Municipal de Saúde de Chã Grande adotaÍá a
práüca de todos os atos necessários ao controle e administração da pÍesente Ata.

3.1 - 0s preços regislrados e a indicaçáo dos respectivos Íomecedores detentores da Ata serão divulgados no
Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pêmambuco.

1 - DOS PREçOS: A qualquer tempo, mnforme previsto no Art. 17 do Decreto no 7.89212013, o preço regisfado
poderá ser reüsto em deconência de eventual ÍeduÉo daqueles existentes no mercado, cabendo ao Fundo
Municipal de Saúde de Chá 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 Municipâl de Saúde de Chá
Grande poderá cancelar o registro ou convocar todos os Íomecedores registrados para oÍerecerem novas
propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Os preços náo seráo reajustados durante o periodo de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a
superveniência de normas Íederais apliéveis a espêcie.

4.3 - 0 diferencial de preço entre a proposta inicial do fomecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado
efetuada pelo Fundo Munícipal de Saúde de Chá Grande à época da licitação, bem mmo eventuais descontos por
ela mncedidos seráo sempre manüdos.

5 - DA VAIIDADE 0A ATA DE REGISTRO 0E PREÇOS: A presente Ata terá validade de í2 (doze) meses.
contados a partiÍ da data de sua assinatura.

6.3 - náo aceitar reduzir o seu pÍeço regislrado, na hiÉtese de este se kmaÍ supeÍior àqueles praticados no
mercado; e

6.4.1 - O cancelamento de registÍo, nas hipóteses previstas, assegurados o mntraditório e a ampla defesa,
será formalizado por despacho da autoridade mmpetênte do órgão gerenciador.

6.4.2 - O fomecedor poderá solicitar o cancelamento do seu regisfo de preço na ocorrência de Íato
superveniente que venha comprometer a perfeita execuçáo contrafual, deconentes de caso fortuito ou de
força maior, devidamente comprovados.

7 - DA oIVULGAçÃO ol lm DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de
Preços na imprensa oficial, que é condiÉo indispenúvel para sua efcácia, será providenciada pelo órgáo
Gêrenciador até o quinto dia útil do mês sêguinte ao de sua assinetura, para oclrer no prazo de vinte dias
daquela data.

6 - DO CAI{CELAÍilEI{TO DO REGISTRO: O fomecedor terá seu registro cancelado quândo:

6.1 - descumprir as condiÉes da Ata de Regisfo de Preços.

6.2 - náo retirar a respectiva nota de empenho ou instumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administação, sem.iusüfcativa aceitável.

6.4 - tiver presente razóes de interesse público.

I
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8 - D0 FORO: 0 Foro para dírimir questôes relativas ao presente compromisso de prestaÉo de serviço será o
Foro da Comarca de Gravatá/PE, com prquízo a qualquer outro, por mais priülegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente inshumento em 03 (três) vias de igual teor e
foÍma, para todos os fins previstos em d , na presenp das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo

assistiram e que também bscrevem

onm
c /MF Nô 353.431.684-34

8ruNO,,OsEPH CÁLDAS ^
80RGÉS068a44A941 3

Bruno Joseph Caldas Borges
cENTRO ESPECTALTZADO EM NUTRrçÃO
ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA

CONTRÂTADA
Secretário Municipal de Saúde

Orgão Gerenciador

,{-, d,- c?tu.-
''so gro-t,

uonrr: Dhiot/., /tatl'u'o W
cPF: 0631521W'61

p
TESTEMUNHAS:

N0[,lE:
CPF: loa
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