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PREGÁo ELETRÔNIGo No Oí32022
REGISIRO DE PREçOS

PRocEsso LlcÍÍATóRto No oíí2022

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS FtS tf 0372022

. Aos 25-(vinte e cinco) dias do mês de novembm de 2022, de um hdo dê um lado o FUilOO UNICIPAL DE

SAUOE DE CHA GRAI{DE, pessoa jurídica de direito públim intemo, com sede e Foro em Pemambuco, bcalizado à
Avenida Vinte de Dezembro, 145 - CentÍo - Chã Grandê - PE, inscíito no C.N.P.J./MF sob o no 08.625.t6'7r000í.51!,
neste ato represêntado pelo seu GestoÍ e SêcÍêtáno de Saúde Sr. Jairo Amorim Paiya, Brasilêiro, Ciiedo,
Comerciante, nomeado por mêio da Portaria No 285/20'17 datâda êm 0110812017, portador da Carteira de ldêntidade
No 1.826.812SSP/PE, CPF no 353.431.ô84-34, no uso de suas atribuiçoes legais, neste ato denominado
simplosmênro ÓRGÃo GERENCIADOR D0 RÊGlsIRo DE PREços, realirado por meio do PREGÃo
ELETRÔNICO No 01312022, e de oulro lado, a Empresa adjudicatária nos itens abaixo, Homologada em 24líí1202,1,

doravante denominada FORNECEDOR, tem entre sr, justo e avençado a prcsênte Atâ quê, quândo publcada, teÉ
efeito de compromisso de fomecimento, nos teínos do Decreto no 7.892, de 23 de janeim de 2013, que

Íegulamenta o aí1. 15 da Lei no 8.66683, observada as condiçoes estabelecidas no alo convocabrio e consoânb as
Cláusulas que se seguem:

I - DO FOR]I|ECEDOR REGISTRÂDO; A parlir desta dala, ficam regishado neste Fundo Municipal de Saúde de Chá

Grande - PE, observada a oÍdem de dassifica$o, os preços do Íomecedor rêgistrado a sêguir relacionado,

objeüvando o compromisso de fomecimento, nas mrdi@s estabelecidas no ato mnvocatório.

l.'l - Fornecedor - ltem

MS HOSHTALAR ElREll EPP, CNPJ N0 36,'19í,620/0001.00, com sede à Rua Buenópolis, no 200, Rua de Acesso
BR 232 - Galpão B - 35o Bl - Feira de Santanâ - BA, CEP: 44.094S94, Fonê: (75) 4009.7198, reprssêntada por sêu
Reprssentante Legal, Sr. Jeanderson AlecÍim de Santana, bra§leira, casado, empíssário, residente e domiciliado em
Fêirâ dê Santâna - BA, RG N" 09.41 1 .882-56 SSP/BA, CPF/MF N" 0'Í3.762.285{4.

ÍTE S - EXCLUSVO PARA iTICROEMPRESAS E EHPRESAS IX PEQUEIIO

ITEI -

Valor Tolal egistrado: Rl 99266,00 (Novenb e nove ml, duzentos e selscnb c seir rcair).

2 - DA EXPECTATMA DO FORNECITENTO: O a.iuste com o fomecedor registrado será formalizado pelo Fundo
Municipal de Saúde de Chá Grande ou lnteressados medianle assinatura de Contrato, observadas as disposiçôes
contidas no Edital do Preg6o ElêlÍ$ico No 01312022.

2.1 - 0 compromisso dê êntrêga só estará carâcterizado mêdiantê Conffio, decorÍenta dêsh Ata de RêgisEo dê
Preços e Edital de Pregão Eletrônico N' U3n022.
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2.2 - 0 fornecedor registrado, dentro dos quantitativos eslirBdos, fica obr[ado a atender todos os pedidos efefuados
durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROIE DO§ PREçO§ REGISTRADO§: O Fundo Municipal de Saúde de Chá Grande adobú a práüca

de todos os abs necessárbs ao contrcle e administraÉo da presênte Ata.

3.í - 0s pre@s registrados e a indicaÉo dos rôspeclivos fo.necedores detentores de Ata serão diwlgâdos no Diário
OÍicialdos MunicÍtios do Estado de Pêmambum.

tÍ - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, confurme pGvisto no Aít. '17 do DêcÍêto n0 7.892013, o prêço rêgistrado
podeÉ ser Íevisto em dêcorÍência de êventuel rêduÉo dequeles êxistêntes rb msrcado, cabêndo ao Fundo Municipal
de Saúde de Chã Grande mnvocar os fomecedores regislrados para negociar o norro vdor.

4.1 - Caso o Íonccedor regishado se recuse a baixar os preços registrados, o Fundo Municipal de Saúde de Chá

Grande poderá cancelar o rqistro ou convocar todos os fomecedoÍes registrados para ofarceran novas pmposlas,

gerando novo julgamênto e adiudicaçâo para esse fim.

42 - 0s preços não serão reajusbdos durante o pedodo de validade da Ata de Registo de Preços, ressalvada a

supênêniência de noÍmas fedeÍais aplicáveis a espéciê.

4.3 - O difoÍsncial de pr6ço entre a pÍoposta inicial do fomecedor detentor da Ata e a pesquisa de morcado ofutuada
pdo Fundo Municipal dê Saúde ds Chã Grande à época da licib@o, bem cono wentrais descontos por ela

concedidos serão sempre manüdos.

5 - DA VAUDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A prêsente Ata têÉ validade de í2 (dozô) môsss,
mntados a partir da data de sua assinatura.

ô - DO CANCELÀ EÀIÍO DO REGISTRO: O íomecêdor têrá seu regisúo cancelado quando:

6.1 - doscumFir as condiçÕês da Ata do RsgistÍo d€ Proços.

62 - não retirar a respediva noh de empenho ou insürmenlo equÍvalente, no prazo eshbeleciio pela Adminisbaçã0,
sem justifi caüva aceitável.

6.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrâdo, na hipótese de este se bmar superior àqueles praücados no

mercado; e

6.4 - trver presente razões de interesse público.

6.4.2 - O Íomecedor podeÍá solicilâr o cancelamento do sEu regisbo do pí€ço na ocoÉncia de fab
supeÍveniente que venha comporneteÍ a perfeita execução conbahJel, dsconênbs dê caso Íortuito ou de bÍça
maior, deüdamente compovados.

7 - DA DIWLGAçÃO Ol lm DE REGISTRo DE PREÇoS: A publicaSo resumida desb Ah de Registro de
Preços na imprênsa oficid, que é mndição indispensávd para sua efiécia, será proüdenciada pelo Órgão
Gerenciador até o quhto diâ úül do mês sêguintê ao de suê assinatura, para ocoÍêr no pÍazo de vinte dias daquda
data.

8- DO FORO: 0 Fom para dirimir questôes relaüvas ao presente compromisso de prcsbfro de serviço seÉ o FoÍo
da Comarca de GravalíPE, com prsjuÍzo a qualquer ouho, por mais pÍivilegiado quê seja.
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6.4.1 - 0 cancelamento de registro, nãs hipótêsês preüstas, assêgurados o contraditório e a amph defesa,
será formalizado por despaúo da autoridade competente do óÍ960 gerenciâdor.
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E, por estarem assim.iustos e Contratados, assinam o prêsente instrumento em 03 (bês) vies de rguâl têor e forÍna,
para todos os Íins preüstos em dirêito, na presença das duas testemunhas ebeixo idênüficadas, que a fudo assisliram

e que também o subscrevem.

m
N" 353.13í.68+31

Sosrüárlo tunlclpâl de Saúde
ô196o Gelrnciedor

CONTRÂTADA

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF:

No$Et DvA/w tlfultl/"l w
cer: Q-Ç3,tí2111-51

V. Sõo Jo3é, n" l0l. CenlÍo, Chõ Gronde-PE, CEP 55.ó3ó-mO
E-moll ouvldoílo@chogÍondc.pe.gov.U I

Iêleronê:81 35:!7-l rrl{) | CNPJ: rI.(X?.80ó/(ml-90
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