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ATA DE REGTSTRO DE PREçOS F S No 03912022

Aos 25 (ünte e cinco) dias do mês de novembro de 2022, de um lado de um lado o FUNDO UNICPAL DE SAÚDE
DE CHÃ GRÂ[{DE, pessoa jurÍdica de direito público intêmo, com sede e Foro em Pemambuco, localizado à Avenida Vinte de
Dezembro, 145 - Cenfo - Chá Grande - PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o n" 08.625.1671000'l-50, neste ato representsdo pelo

seu Geslor e SecÍêtário de Saúde Sr. Jairo Amorim Paiva, Brasilêiro, Câsado, Comercianb, nomeado por mêio da Porhía No

2852017 datada em 0'l/0820'17, portador da CaÍteka de ldenlidade No 1 .826.81ZSSP/PE, CPF n" 353.431.684-34, no uso de
suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente ÓRGÃo GERENGADoR Do REGISTRo DE PREcos,
reelizedo por moio do PREGÃO glgfnÔltCO No 01312022, e de oufo lado, a Empresâ adjudicâtária nos itêns abaixo,
Homologada en 2411112022, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a píesents Ah que,
quando publicâda, terá eleito de compÍomisso dê Íomêcimenlo, nos termos do Decrêto no 7.892, de 23 de janeiro de 2013,
que Íegulamenla o art. 15 da Lei n" 8.666/§3, obseryada as mndiÉes estabelecidas no alo convoca6rio e @nsoante as
Cláusulas que se seguem:

í - DO FORflECEDOR REGISTMDO: A parlir d6sb dâtã, ficam rêgistÍado nesb Fundo irunicipal do Saudo do Chã Grânds -
PE, obsorvada a ordom dê dassitcaçáo, os prsços do íomocedor rsgistredo a sêguir Í€ladmâdo, objstivando o compmínisso
de fomêeimento, nas condições estâbelecidas no alo convocatório.

1.í - Fomocedor - ltêm

ESTnArfl VEGETALI FARitACtA E I|IAN|PULAçÃO EtRELt EPP, CNPJ tf 04.í62.170/000í-23, cofli sêde à Av. Watdir
Felizola de Moraes, n0 12'11, Jaídim Paulists - Araçatuba - SP, CEP: 16.011{58, Fonê: ('18} 3ô21.7780, rêpresenbdâ poÍ seu
Represenbnta Legal, Sr. Fábio Coser Silva, brasileira, casado, farmadutico, rssidonb s domiciliado €m Araçatuba - SP, RG
M '19.947.472-2 SSP/SP, CPF/MF N0 137.762.848{4.

PÀRA E DE

Valor Tohl registrado: R§ 27.í00,00 (Vinte a seb mil e cam oais).

2 - 0A EXPECTATMA DO F(XNECI ENTO: 0 âjuste com o fornecedor registrado será forÍnalizsdo polo Fundo Muni{ipâl dê
Saúdê dê Chã Grande ou lnteíessados mediante assinatura de Conteb, obsêrvadas as disposi@s ontidas no Edital do
PÍêgâo Elêtónico No 013m22.

2.1 - O compromisso de entregE so eslâÉ câEcteizâdo mediante Contrato, d€corenb desh Ah de Registo de Preços e

Edital de PÍegão Eletrônico N0 01U2022.

2.2 - O Íomêcedor registrado, dentÍo dos quantihtivos estimados, Íica obrigado a alender todos os pedidos e{etuâdos durânte â
validade dêsta Ah de RegistÍo de Preços.

3 - DO COI{TROIE DOS PREçGS REGISIRADG: O Fundo Munijpal de Sáúdê dê Càá Grândê adohÉ I pnffic8 de lodos

os âtos necessários eo conbole e adminbbaÉo da presente Ata.

3.1 - Os Beços regishados e a indicaÉo dos respectivos Íomecedores delentoÍes da Ah sêIáo divügados no Diário Oícial dos

Municípios do Eshdo de Pemambuco.
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PREGÂO ELETRÔilICO tf 0í3/2022
REGTSTRO DE PREçOS

PROCESSO UCTTATORTO No 0í512022

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conÍoÍme preüsto no Art. 17 do DecÍeb n" 7.8922013, o prêço Íegiskado podeÉ ser
reüsto em decofiÉncia dê êvênfual rcduÉo dequslês êxistentas no mercado, câbêndo âo Fundo Municipaldo Sâúds de Chã

Grânde convocar os fomecêdores registrados para negociar o novo valor.
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4.2 - Os pr€ços não sêrâo r6ajushdos durante o poíodo ê validade da Ah do Regist D dê PÍsços, rossalvada a

superveniância de noÍmas bderab adiúveis a espéob.

4.3 - O dife{encial de preço aüe a proposb iridal do fomecêdor detenh da Aia e a pêsquha dê Ínscado efêtuada pdo
Fundo Munidpal de Saúde de Châ Grande à época da licitaÉo, bem corno evenfuais dêscontos por ela concedidos serão
ssmpís mantidos.

5 - DA VAUDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS: A presente Ata terá valldrdâ d. t2 (d@o) m.s.., contâdos a paÍtir

da data de sua esslmlura,

6 - DO CAliCElItlEI{TO DO REGI§TRO: O bmecêdoÍ teÍá seu regisfo cancêlado quando:

6.1 - desarmprir as mndides da Ala de Regi8to de Preços.

6.2 - náo íetiraÍ a rêspediva noh dê empenho ou instruÍílento equivslenb, no prazo sshbêlêcido pêla Administrâ@, sêm

lustifi cativa acêitávol.

6.3 - não aceitsÍ reduzjÍ o seu preço registrdo, na hiÉbse de este se tomar supeíor àqrcles praticados no rEnado; e

6.4 - tiver preserÍte rsz6es de interesse público.

6.4.1 - O cancelârÍ'iento de rêgisEo, nas tiÉteses preüstas, assêgurados o contaditóio e a ampla deEsa, seÉ
formlizzdo por despadE da autoÍiíade comp€tertê do órgão gêÍenciador.

6.4.2 - O Írmecêdor podeÉ sdhihr o cúcehmento do seu lBgisto de píêço na oconÉncja de hb superuenisnte que

venha ornryometer a peÍÍeita exeqrÉo contsatjal, d€corentes de caso bÍfuito ou de íorça nubr, devilamenb
com PD\rado6.

7 - DA DnTLGAçÂO DA ATA DE REG§IRO DE PREÇOS: A publicaÉo resumida d€sh Ah do Rogisfo de Preços m
imprensa oficial, que é condiÉo indbpensáwl para sua ofrcácia, será pÍú/ijenchda pdo Órgáo C*Íonciadoí ató o quinb dh
útildo mês s€guinls ao dê sue assinabÉ, paÍa ocoíeÍ no prazo de üntô dias daqueh dâtâ.

8 - DO FORO: O Forc parâ dirinÍr questões relaüvas ao posente compromisso de píeshÉo & s€rviço sêrá o Foro da
CoÍÍBrca d€ GravatáPE, com prsiuÍzo a quehusÍ ouüo, poí mais prMogiâdo qus seje.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o píesente ioshunento em 03 (t&) vhs de iguel bor ê foÍme, pàre bdos
os fins prÉüstos €m d
subscrevem,

na pÍesença das tostemunhas abaixo idenlificadas, quê a tudo assistiram e qu€ taírbsm o
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4.1 - Csso o bmecedor Ísgistrado Be Í€o$o e baixar os pÍBçrs rêgistrados, o Fundo Municipal de Saúde de Chá Grande
pod6É câncolar o rogistro ou convocar todos os Íomocodoros rêgislrados para ofeocerern novâs proposhs, gêrando novo
julgamento e adiudicaÉo para esse fim.
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