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PREGÃo ELETRôNtco N" 013/2022

REGTSTRO DE. PREçoS
PRoCESSO L|C|TATOR|O No 0íí2022

ATA DE REGISTRO DE PREçOS FlrS N" 034f2022

Aos 25 (vinte e cinm) dias do mês de novembro de 2022, de um lado de um lado o FUNDO UNICIPAL DE SAÚDE OE

CHÂ GRÂiloE, pessoa iurídica de direito público intemo, com sede e Foro em Pemambuco, Iocalizrdo à Avenida Vinte de

Dezembro, 145 - Centro - Chã Grande - PE, inscrito no C.N.P.J.A,IF sob o n" 08.625.16710üí-50, neste ato represenkdo pelo seu

Gestoí e SecÍetário de Saúde SÍ. Jairo Amorirn Paiya, BÍa§leiro, Casado, Comerciânte, nomeâdo por meio da Portaia No

28512017 datade en0tru820í7, poítador da Caíteira de ldefltidade If 1.826.81?/SSP/PE, CPF n" 353.431.684-34, no uso de suas

afibuiçoes legais, neste ato denoíninado simplesrnente ÓRGÂO GEREilCIÂDOR DO REGISTRO DE PREçOS, realizado por

meio do PREGÀO ELEÍRÔilEO N'0í32022, e de ouko lado, a EmpÍesa adiudicaláÍia no item abaixo, Homologada em

Ul11n0n, doÍavante denominada FORI{ECEoOR, tem enúe §, justo e avençado a presenle Ala que, quando publicada, terá

eÍeito de comprdni3so de Íomecime. o, nos termos do DecÍeto no 7.892, de 23 de janeim de 2013, que Íegulamenta o art 15 da

Lei n" 8.666/93, observada as condi@s estabelecidas no ato @nvo@toÍio e consoânte as Cláusulas que se seguem:

1 - DO FORI{ECEDOR REGI§TRÁDO: A partir destã data, ficam registrado neste Fundo Municipal de Saúde de Chá Grande - PE,

observada a ordem de das§ficagão, os preços do íomecedor íegishâdo a seguir relacionado, objetivando o mmpromisso de

fomecimento, nas condiÉes estabelecidas no ato convocatório.

í.'l - Fomecedor - ltom

NOVA oESTE DISTRIBUIDORA 0E tlEDlCAÍtlENToS LTDA EPP, CNPJ tf 3/í.72.E{y0001-8, mm sede à Rua CuiaM, n"

5018, Sala 02 - Atto AlegÍe - Cascavel - PR, CEP: 85.805260, Fone: (45) 33036.4090 i 9.9844-2894, representada por sua

Representante Legâ1, Sra. Jaqueline Alves C6tâ, bÍa§leira, casada, mmeíciante, re§dente e domiciliada em Paraná - PR, CNH N0

03355343530 DETRANIPR, CPF/rrrF N" 049.541.879{7.

ITE - ÊXCLUSIVO PÁRA TICROEf,PRESAS E E PRESAS OE PEOUENO PORIE da Lei 'l

ValoÍ Total rêgistrado: R$ 7.560,00 (Setê mil e quinhêntos ê sêssentâ reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORIIECI Ei{TO: O ajuste com o fomecedor Íegistrado será formalizâdo pelo Fundo Municipal de
Saúde de Chã Grande ou lnteÍessados mediante assinatura de Conbato, obseÍvadas as disposiFes contidas no Editaldo Pregão

Eletrônico No 0132022.

2.1 - 0 compomisso de entrega só estaÍá caÍacterizado mediante Conúato, decoÍÍente desh Ata de Registro de Preços e Edital
de PÍogão ElotÍônico l{o 0'í312{ril2.

2.2 - O Íomecedor registrado, denfo dos quantilativos estimados, fca obíigado a alender todos os pedidos eÍetuâdos durante a
validade desta Ata de Regisüo de Preços.

3 - DO CONTROTE DOS PREçOS REGISIRADOS: O Fundo Municipal de Saúde de Chà Grande adotâÍá a práticâ de todos os
atos necessádos ao controle e adminisfaÇe) da presente /úa.

3.1 - Os prêços registrados e a indicação dos respedivos Íomecêdoíes detentores da Ata serão diwlgados no oiáÍio Oficial dos
Municípios do Estado de Pemambuco.

4 - DOS PREçOS: A qualqueÍ tempo, c.nroÍme preústo no Art. 17 do DecIeto no 7.89?2013, o preço registrâdo poderá seÍ revisto
em decorência de eventual redu$o daqueles exbtenles m meÍcado, cabendo ao Fundo Municipâl de Saúde de Chã crande
convocar os Íomecedores registãdos pâra nêgociâÍ o novo valor.

4.1 - Caso o fomecedor registrado se Íeose a baixâr os pÍeços Íegistrados, o Fundo Municipal de Saúrde de Chã Grande poderá

cancelar o regisuo oü mnvocar todos os ÍcrnecedoÍes regisFadc para oíereceÍeín novas pÍopostâs, gerando novo julgâmento e
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í9 Cimelírna lM/lV 1 5oMGÂ.iL 8R0310167 HypofaÍma 4.0@ 4.000 1.89 7.560,00

adjudicaÉo para esse fim.
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4.2 - Os pÍeços não serão reajustados durante o período dê validade da Ata de Registro de PEços, r8ssalvada a süpeÍvdiênoa de
noímas íederais aplicávêis a êspécie.

4.3 - O díerencial de preço entre a propostâ inicial do fomecêdor detentor da Ab e a pesquisa de mercado eretuada pelo Fundo

lilunicipal de Saúde de Chã GEndê à épocâ da licibção, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre

manúdos.

5 - DA VALIDAITE DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS: A presente Ata terá validade de í2 (doze) m€ses, contados a partir da

data de sua assinatura.

6 - DO CANCELAIIENTO D0 REGISÍRO: 0 fomecedoÍ terá seu registro cancelado quando:

6.1 - desqimpÍir as condiÉes da Ab dê Registo de Preços.

6.2 - náo retiraÍ a Íespediva nola de ompenho ou instumento equivalente, no prazo estabelêcido pêla Administração, sem
justiÍicaliva aceitável.

6.3 - náo acsitar reduzir o seu pÍ€ço regisFddo, na hiÉteso de €stô se tomar superbr àqueles praücedos no moÍcado; e

6.4 - tiver prêsente razóes de interessê público.

6.4.1 - O câncelamênto de rêgisfo, nas hipoteses pÍevistas, asseguÍados o contraditoÍio e a ampb deÍesa, será

foÍmalizado poÍ dêspacho da auloridade competente do óÍgáo geÍenciadoí.

6.4.2 - O fomecedor podeni solicitar o cancelamento do sêu Íêgisto de pÍeço na ocofiência de ffio $pervenieflte que

venha compromeler a perfeih exeo4ão mfltafual, decoÍrentes de caso fortuito ou de Íorça maior, devidamente

compÍovados,

7 - DA DMJLGAçÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS: A publicação Íesumida desta Alâ de Rêgistro de PÍeços na imprênsa

oficial, qu6 e condiÉo indispensável para sua eficácia, sêÍá p?videnqada peb Órgâo Gerenciâdor até o quinto dia útll do mês
seguinte ao de suâ assinatuÍa, parâ oconeí no prazo de ünte dias daquela data.

I - DO FORO: O FoÍo paía dirimir questões relativas ao píesenb coíÍrBunisso de prestaÉo de seíviço seú o Foro da Comarca

de Gravatá/PE, com prejuÍzo a quahusÍ outro, poí maas pÍiülegiado que seF.

E, por eíarem assim justos e Contrahdos, o presente instÍumento em 03 (trÉs) üas de igual teor e Íorma, paÍa todos os

na presença das testemunhas abaixo idenüficadas, que a tudo assisliram e que também o
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Jaquêlino Ahrês Costa
I{OVA OESTE DISIRIBUIDORA DE ilEDICATENTOS
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fins previstos em

subscrevem.


