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FUNDO MUNICIPAL OE SEÚOC

PREGÃo ELETRôNtco No 013/2022

REGISTRO DE PREÇOS

PRocEsso LtctrATóRto N" 015/2022

ATA DE REG|STRo DE PREçOS Ftrrs N" 038/2022

Aos 25 (vinte e cinco)dias do mês de novembÍo de 2022, de urn lado de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚOE

DE CHÃ GRANoÊ, pessoa jurídaca de direito público inteíno, com sede ê Foro em Pemambuco, localizado à Avenida Vinte de

DezembÍo, 145 - Centro - Chã Grande - PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o no 08.625.1ô7/000í-50, neste ato represênlado pelo

seu Gestor e Secretário de Sâúde Sr. Jako Amorim Paiva, Brasileiro, Casado, Comerciante, nomeado por meio da Portaria No

285/2017 detada em 01/08i2017, ponador da Carteira de ldentidade N0 1.826.81ZSSP/PE, CPF n0 353.431.684-34, no uso de

suas atribuiçoes legars, neste ato denom nado simplesmente ÓRGÃo GERET\lclADoR Do REGISTRo DE PREços,
roalizado poÍ meio do PREGÂO ELETRôNICO No 013/2022, e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos itêns abaixo,

Homologada en ?!,11112022, doravante denominada FoRNECEDOR, t€m entrê si, justo e avenpdo a presênte Ala que,

quando publicada, terá eÍeito de compromisso ds fomecimonlo, nos termos do Decreto no 7.892, dê 23 de janêiro de 2013,
que Íegulamenta o art. 15 da Lei n0 8.666/93, observada as condiçôes estabelecidas no ato convocatório e consoant^ as

Cláusulas que se seguem:

í - 0O FORNÊCEDOR REGISTRADo: A partir desla dala, ficam rêgistrado neste Fundo Municipal dê Sâúde de Chã Grandê -
PE, observada a ordem de classiÍicação, os preços do foÍnecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso

de fornecimento, nas condiçoes esiabelecidas no ato convocâtório.

1.1 - Fornecedor- ltem

ITENS -EXCLUSIVO PÀRA MICR0EIIIPRESAS E ElrPREsÂS DE PEQI,ENo PoRTE lll de Lei í

ValorTotal registrado: R$ íí.200,00 (Onze mile duzentos Íêais),

2. DA EXPECTATÍVA DO FORNECIMENTo: O ajuste com o íornecedor regislrado será formalizado pelo Fundo Municipal de
Saúde de Chá Grande ou lnteressados mediênle assinatura de Contrâto, obseryadas as disposiçóes mntidas no Edital do
Pregáo Eletrônico No 0'13/2022.

2.1 - O compromisso de entrega só estaÉ caraclêrüado msdiante Conlrato, dscorênte desta Ab de Registro de Prsços ê

Edilal de Pregão Eletrônico No 013n022.

2.2- 0 fomecedor registrado, denlro dos quantitativos estimados, fica obÍigado a atendêr todos os pedidos efetuados durante a
validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - D0 CONTROLE DOS PREçOS REGISTRÂDoS: O Fundo Municipal de Saúde de Chá Grande adotará s prática de todos

os âtos necessáÍios ao controle e administraÉo da presente Ata.

3.1 - 0s preços registrados e a indicaçáo dos respectjvos fornêcedoÍes detentores da Ata seÉo dlurlgâdos no Diário Ofcial dos
irunicípios do Estado de Pernambum.

/í - DOS PREÇOS: A quelquer tempo. conforme preüsto no Art 17 do Deffeto n0 7.8922013, o preço regisFâdo poderá ser
revisto em decorrência de evenllal reduÉo daqueles existentes no mercado, cabendo ao Fundo Municipal de Saúde de Chã
Grande convocar os fomecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fomecedor registrado se recuse a baixar os pre@s registrados, o Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande
podorá cancelar o registro ou convocar todos os Íomêcedorês registrados para oferecerem novas propostas, gorando novo

Chã Grande
Ur- ,r$- lhllir,,

It6m O€5crição Código BR Ííarca Unidedo
Ouant
USF'

QuanL
TotJ(.t)

Valor
Unilário Rl

VâloÍ
TotJ R3

116 EnalaDnll0MG BR026765r l\,ledqu imicâ CPR, 60.000 70,m0 006 4,200,00

133 OmeDÍazol20MG BR0267712 Hipdebor CPR, 60.000 100.000 007 7.000,00

NOVASUL COiIERCIO DE PROoUTOS HOSPITALARES LTDA EPP, CNPJ N" í4595.725/0001{,1, mm sede à Rua José

BonÍácio, n0 5E4, Centro - Barão de Colegipe - RS, CEP: 99.740{00, Fone: (54) 4352-2005, representada poÍ seu

Representante Legal, Sr. Person Dilomar Niec, brasileira, casâdo, empresário, rêsidênb e domiciliado em Quilombo - SC, RG

N" 30.588.409-54 SSP/RS. CPFiMF N0 718.767.740-53.

julgamento e adjudicaçâo para esse fim.
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4.2 - 0s pre@s não serão Íeajustados durante o peÍiodo de validade da Alâ de Registro de Preços, ressalvada a
superveniência de normas íedeÍais aplicáveis a estÉcie.

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fomecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado eÍetuada pelo

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande à epoca da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serâo

sempÍe manüdos.

5 - DA VALIDADE DA ATA 0E REGISTRO DE PREçoS: A presente Ata terá vaÍidade de 12 (doze) meses, mntados a partir

da datâ de sua assinatura.

6 - DO CANCELÂí!,ENTO DO REGISTRo: 0 fornecedoÍ terá seu registro cancelado quando:

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

6.2 - não rêtirar a rêspêctivâ nota de empenho ou instrumento êquivalente, no prazo estabelecido pela Administraçã0, sem
justificâtrva acêitável.

6.3 - não acêitar reduzf o seu preço regislÍado, na hipótese de este se tomar superior àqueles praücados no mercado; e

6.4 - livêr prêsênte razóes de interesse público.

6.4.1 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contrãditório e a ampla deÍesa, será

lormalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciadoÍ.

6.4.2 - O fomecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registÍo de pÍeço na oconênda de fato superueniente que

venha comprometer a peÍfelta exeq/ção contÉtual, demrrentes de caso fortuito ou de Íoíça maioÍ, deüdamente
comprovados.

7 - DA DIVULGAçÀO DA ATA OE REGISTRO DE PREçOS: A publicaÉo resumida desta Ata de Regisro de Preços na

imprensa oficial, que é condição indispenúvel para sua efiúcia, sêrá providênciâda pêlo Orgão Gerenciador alé o quinto dia
útil do mês sêguinlê ao dê sue assinatura, para ocoÍer no prazo de vinte dias daquela data.

8 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relaüvas ao presente compromisso de prestação de serviço será o Foro da
Comârca de Gravatá/PE, com prelulzo a qualquer oufo, por mais privilegiado que seja.

E, poÍ estarem asslm justos e Contratâdos, assinam o presente instrumento em 03 (tÉs) vias de igual teor e forma, para todos
os Íins previstos em d
subscrevem.

presençâ das munhas abaixo idenüÍcadas, que a tudo assistirâm e que também o

iro Amorim
F N" 353. .684-34

Seretário li!unicipal de Saúde

0Ígão Gêrenciador
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PeÍson Dilomar Ni€c
NOVASUL COII|ERCIO DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA EPP

CONTRATADA
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