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PREGÃo ELETRôNlco N" 013/2022
REGISTRO DE PREçOS

PROCESSO UCTTATORIO ti" 01ím22

AÍA DE REGIIiTRO DE PREçO§ F S lf 0332022

Aos 25 (únte e cinco) diâs do mês de novembro de 2022, de um lado de um lado o FUIIDO Í{UNICIPAL De SeÚOe Oe

CHÃ GRANDE, pessoa jurídica de direito prlblico intemo, com sede e Foro em Pemambuco, localizado à Avenida Vinte de

Dezembro, '145 - Centro - Chã GBnde - PE, inscÍito no C.N.P.J./MF sob o n" 08.625.í671000í-50, neste ato representado pelo seu

Gestor e SecretáÍio dê Sâúde Sr. Jairo Amorin Palvâ, Brasilêiro, Casado, Comerciante, nomeado por meio da Portâria No

285/20'17 datada em 01/082017, poítador da Caíeira de ldentidade N" 1.826,81ZSSP/PE, CPF n" 353.43'! .684-34, no uso de suas

atibui@s tegais, nesle ato denominado simdesmente ÓRGÃo GEREiICIADoR 0O REGISTRO DE PREçOS, realizado poí
meio do PREGÃO ELEÍRÔilEO No OlfnLn, e de ouuo lado, a Emprosa adiudicaüária no item âbaixo, Homologada em

24í'112022, doravantê denominada FORIIECEDOR, tem entre si, justo e a,,/ençado a pÍesente Ata que, quando publicada, terá

efeito de compromisso de Íomecimento, nos teímos do DecÍeto n" 7.892, de 23 de janeio de 2013, que regulamenta o art. 15 dâ

Lei n" 8.666m3, obseívada as condiÉes eslabelecilâs no ato convocatôÍio e consoante as Cláusrlas que se seguem:

1 - D0 FORNECEDOR REGISTRADO: A partir destâ datâ, ficam registrado n€ste Fundo Municipal de Saúde ds Chã Grande - PE,

obseÍvada a ordem de dassifica@, ()s preços do Íomecedor registrado a seguir relacionado, obiewando o mmplomisso de

íornecimento, nas condiÉês eslabelecidâs no ato convocatoÍio.

1.1 - Fornecedor - ltem

ARSERVE PHARÍI|A EPP LTDA, CNPJ N0 43.519.í8í/0001.70, com ssde à Rua Jose da Silva Lucena, n0 í02, Galpao 000í, Sala

06 - lmbiribeim - ReciÍe - PE, CEP: 5'l.150-430, Fone: (81)3223.5071, repÍesentâda por sua Representante Legal, Sra. Alexsandra

Souza de Albuquerque Bastos, brasileira, casada, empresária, resk ente e domiciliada em Recíe - PE, RG N0 4.011.979 SSP/PE,

cPF/MF N" 666.056.87+34.

TIEM - EXCLUSNO PARA ICROEXPRESÀS E EI{PRESAS DE PORlE lll dâ Lêi I

ValoÍ Total Íêgistrado: Rl 19.900,00 (Dezenovo mil I novecentos r€ais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORIECITENÍO: O ajuslê com o Íomecodor Íegbtrado será Íonnalizado p€lo Fundo Municipal de

Saúde de Chã GÍarde ou lnteressedos mediante assinatura de Conheto, obseÍ das as disposi$es contidas no Edital do PÍegáo
ElêtÍonico N" 01 3/2022.

2.1 - O compÍomisso de entÍega so estaÉ caraclerizado mediarte ConlÍato, decoÍrenle desta Ata de RegistÍo de Preç.s e Editâl

de Pr€gão Eletónico l{' 0í 3Íã}22.

2.2 - 0 íomecedor Íegisúado, dento dos quantitativos estirnados, fica obngado a atender todos os pedidos efetuados durânte a
validade desta Ata de Registro de Prsços.

3 - DO CONTROTE 0OS PREçOS REGISTRÁOOS: O Fundo Municipal de Saúde de Châ Grande adotârá a prática de todos os
atos necessários ao mntrde e administrâÉo da prêsente Atâ.

{ - DOS PREÇOS: A qualqueí tempo, conÍoÍme pÍeüsto no AÍt 17 do DecÍeh no 7.8922013, o pÍeço registrâdo podeÉ ser reüsto
em decorÍência de eventual redução daqueles eÍstentes no mercado, cabendo âo Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande
convocar os fomecedoÍes Íegisirados paÍa negociar o novo valoÍ.

4.1 - Caso o fomecedor registado se reqrse a baixar os pÍeços regisfados, o Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande podená

cancelar o Íegistro ou @nvocar todos os ÍomecedoÍes íegisFado6 para oÍerecerem novas proposlas, gerando novo julgâmento e
adiudicaÉo paÍa esse fim.

Codlgo BR Uarca Unidâd.
Quant.

Hospitalr
Ouâit
Íolãld

Valor
t Íitíio Rl

Valo. Totrl
RIItrm o.rcÍiçio

8R0268228 ABI- 5.0G1 5.000 3,98 19.900,0016 Ceíaloüna 1 GR

ALEXSANDRA

SOUZA DE

AV. Sôo Jo3é, n' l0l, CeÍúÍo, Chõ GíoÍÉc-lE, CEP §5.ô3ó-000 i Íelêíonê: El 3f,il7-l140 | CNPJ: I t.O49.EO6/O0I -90
E-moll ouvldoÍloôchogíondê.pê.gov.bÍ | SIte www.chogrondê.pe.gov.br

3,1 - Os preços registrados e a indicação dos respeclivos ÍomecedoÍes deter:torBs da Ata serão diwlgados no Diário Ofcial dos
Municipios do Estâdo de Pemambuco.
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4.2 - Os pcços náo sêrâo reajuslados duÍante o perÍodo de validade da Ata de Registo de Preços, ressalvada a supeNeniêncra de
normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 - 0 dibrêncial de preço enúe a proposta inicial do ÍomecedoÍ detêntor dâ Ab e a pesquisâ de mêrcado eÍebada pelo Fundo

Municipal de Saúde de Châ Grande à época da licitaÉo, bem como eventuais descontos pú êla mncêdidos serão sempre

mantidos.

6 - DO CANCELA ENTO DO REGISIRO: 0 fomecedoÍ teÍá seu regisEo cancelado quando

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

6.2 - não Íetirar a lespecliva nota de êmpênho oJ instuínento equivalente, no prazo estabêlecido p€la AdministraÉo, sêm
jusüfi cativa acêitável.

6.3 - não ecaiter r€duzir o seu píeço Íegistrado, na hiÉtese de €ste sô tomaÍ superioÍ àquoles praticados no m€Ícado; o

6.4 - tjveÍ presenle ÍazÕ€s de inteÍesse públim

6.4.1 - O canc€lamento de registÍo, nas hipoteses píevistas, assegurados o con[aditoÍio e a amph defesa, será
formalizado por despadro da autoÍirade competente do úgão geÍenciadoÍ.

6.4.2 - 0 fomecedor poderá soiicitar o câncelamento do seu ÍegistÍo de preço na ocorlência de Íato superveniente que

venha comprometer a peíeita exeoJção mntratial, decorentes de caso foíluito ou de foÍça maior, devidamente

compovados.

? - DA DMJLGAçÃO OA ÂTA DE REGISIRO DE PREÇOÍI: A publicaÉo Íesumida desta Ata de Regisbo de PÍeços na imprensa
oficial, que é condiÉo indispenúvel para sua eficácia, seÉ povideaciada peb Ogao Gerenciador até o quinto dia úül do mês
seguinte ao dB sua âssinafura, paÍa oconer no prazo de ünte diâs daquela data.

E - DO FORO: O Foro para dirimÍ questôes rclativas ao prêsênte compromisso de pÍestaFo de seNiço será o Foro da Comarca
de GravatáPE, com prejuizo a quahuer oütro, por Ínais pÍMlegiado que seia.

E, por estarem assim iustos e Contratâdos, presente ins-bumento em 03 (tÊs) vias de igual teor e Íorma, para todos os
fins previstos em direito, presença das d has abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que tamtÉm o
subscrevem.

FtirF N0 353.131.68+34

ArExsANoR.A souzA ffi*iH.tr *
DEATIUOUEFOUE ÀNalmolJt

arsros«eososzlx ffiffffiif,* ",.*
Alexsandra Souza ds Albuguorquo Bastos

ARSERVE PHARUA EPP LTDA
COIÚTRATAOASecretáÍio irunicipal de Saúde

0rgão Gerenciador
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5 - DA VALIDAITE DA ÂTA DE REGISTRO DE PREçOS: A pÍesente Ata terá yalldadê dê 12 (dozê) m€ses, contados a partir da

dâta de sua assinatura.


