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PREGÃo ELETRôNtco No 013/2022
REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO LICITATORIO N" 0'15/2022

ATA 0E REGTSTRO DE PREÇoS Ft S N" 040/2022

_ Aos 25 (vinte e cinm) dias do mês de novembÍo de 2022, de um lado de um lado o FUNOO MUNICIPAL DE SAÚDE

0E CHA GRANoE, pessoa juridica de diÍeito público intemo, coÍn sede ê Foro em Pemambuca, localizado à Avênida Vintê de

Dezembro, 145 - CentÍo - Chã Grande . PE, inscÍito no C.N.P.J./MF sob o no 08.625.167/000í.50, nestê ato represenbdo pelo

seu Gestor e Secretário de Saúde Sr. Jairô Amorim Pâiva, Brasilêiro, Casado, Comerciante, nomeado por meio da Poí'.ria No

285n017 dalada em 01/08/20'17, portador da Carteira de ldentidade No 1 .826.812/SSP/PE, CPF n0 353.43'1.684-34, no uso de

suas atribuiçoes legais, neste ato denominado simplesmenre óRGÃo GERET{clAooR Do REGISTRo DE PREÇos, rêalizado
por meio do PREGÃO gLEfnÔltCO H" Oí3/2022, ê de outro lado, a Empresa adjudicatária nos itens abaixo, Homologada em

2411112022, doravante dsnominada FORNECEDOR, tem entÍe si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, teÉ
eÍeito dê compromisso dê Íomêcimenlo, nos termos do Decrcto n0 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15

da Lei no 8.6ô6/93. observada as condiçoes estabelecidas no ato mnvocatório e mnsoante as Cláusulas que se seguem:

í - D0 FORNECEDOR REGISTRADO: A pârtiÍ desla data, íicam registrado neste Fundo Municipal de Saúde de Châ Grande -
PE, observada a oÍdem de dassificaçáo, os preços do fornecedor rêgiskado a seguir rêiacionado, objetivando o compromisso de
fomedmento, nâs mndi@es êstabelecidas no ato convocatóÍio.

1.1 - Fomecedor- ltem

EXEÍ{PLARI'ED COMÊRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTOA EPP, CNPJ N" 23.312871/0001.16, coM SCdC à RUA

Sergipe, no 955, Bela Vistâ - Erechim - RS, CEP: 99.70+078, Fone: (54) 3712.2655, Íepresentada por seu Representante Legal,
Sr. Cassiano Rodrigo Chmiel, brâsileira, casado, empresário, residente e domiciliado em Erechim - RS, RG No 60.684.026-32
ssP/RS, CPF/MF N" 948.635.63G00.

IÍENS- ÊXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E lll da Lei 1

Valor Total reglstrado: R$ 32.366,00 (Trinta e dois mil, trezentos e sessenta e seis reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECI ENTo: O ajuste mm o fornecedor registÍâdo sêrá Íormâlizado pelo Fundo Municipal dê
Sâúde de Chã Grande ou lnteressados mediante ass nalu€ de Contráo, observadas as disposiçoes contidas no Edital do Pregão
Elekônico No 013/2022.

2.1 - O mmpromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato. decorrente desta Ata de Rêgistro de Preços e Edital

de Pr€gáo El€trônico No 01312022.

2.2 - O fornecedor Íegistrado, dentro dos quantitativos estimados, Íicâ obrigado a âtendêr todos os pedidos efetuados duÍante a
validaoe desra Ata de Registro oe Preços.

3 - DO CONTRoLE DoS PREçOS REGISTRADOS: 0 Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande adotará a práüca de todos os
atos necesúrios ao contÍole e administraÉo da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicâÉo dos respectivos fomecedoÍes detentores da Ata seÉo divulgados no Diário OÍicial dos
Municipios do Estado de Pemambuco.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Ad. 17 do Decreto n0 7.8922013, o preço registado podeÉ ser
revisto em deconência de eventual reduÇão daqueles existentes no mercado, cêbendo ao Fundo Municipal de Saúde de Chã
Grande convocâr os fomecedores registrados para negociar o novo valor.
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4.1 - Caso o íoÍnecedor registrado se reo.rse a baixar os pre@s rêgistíados, o Fundo Municipal de Saúde de Chã Gíande poderá

câncelaÍ o registro ou mnvocar todos os Íomecedores Íegisbados paÍa oÍerecerem novas propostas, geÍando novo julgamento e
adjudicação para esse fim.

4.2 - 0s preços nâo seráo reajustados durante o periodo de validade da Ata de Registm de Preços, ressalvada a superveniêncra

de normas ÍedeÍais aplicáveis a esÉde.

4.3 - O diíerencial dê preço enlre a propostr inicial do ÍornecêdoÍ detentoÍ da Ata e a pêsquisa de mercado efetuadâ pelo Fundo

Municipal de Saúds de Chã Grande à época da licitâÉo, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre

mantidos.

5 - 0A VALIDADE DA ATA DE REGISTRO 0E PREçoS: A presente Ata têrá yalidado do 12 (dozo) mêsos, contados a partir

da data de sua assinatura.

6 - DO CANCELAIúENTO DO REGISTRO: 0 Íomêcêdor teÉ ssu regi§ro cancelado quando:

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

6.2 - não rêlirar a respectiva notâ d€ empenho ou instrumento equivalente, no pÍazo estâbelecido pelâ Administraçáo, sem
justifi cativa ac€itável.

6.3- não aceitar reduzjr o seu preço registrado, na hipótese dê este se tomar supeÍior àqudes pÉticados no mercâdo; e

6.4 - tiver presente razóes de interesse público.

6.4.1 - O cancelamênto de regisko, nas hipóteses pÍevistas, assegurados o conhaditóÍio e a ampla deÍesa, sêrá

formalizado por despacho da autoridade competente do óÍgão gecnciador.

6.4.2 - O íomecêdor poderá solicitar o cancelamenb do seu rsgistÍo d€ preço na oconência de Íato supêrvêniênte que

venha comprometer a pêrfêita êxêcuÉo contratual, decorrentes de caso bÍtuito ou de força meior, devidâmente

comprovados.

7 - DA DIVULGAçÃo DA ATA OE REGISTRO OE PREÇOS: A publicâÉo resumidâ.destr Ata de Registro de Preços na

imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, seÉ providenciada pelo 0rgáo C'êrenciâdor âté o quinto dia útil

do mês seguinte âo de sua assinatura, pâra ocorrer no prazo de vinte dias dãquela dâtâ.

I - DO FoRO: O Foro para dirimir questóes relâtivas ao presenle mmpromisso de prestâÉo de seMço será o Foro da Comarca

de GravatíPE, com prejuízo a qualquer outro, por mais pÍivilegiado que seja.

E. por eslaÍem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 03 (tês) vias de igual teoÍ e ÍoÍma, pâra lodos os
Ílns previstos em direito,
subscrevem.

pÍesençâ das

Amo m
F/MF N" 353 .684.34

Secretárlo Municipal de Saúde

0rgão Gerenciador

has abaixo identiÍicadas, que a tudo assi§iram e que também o

CASSIANO eÍDdo & ídm, dieâ.|

RODRIGO É'(rserloF@í6o
Ct-tVIEL94863563 D.dô, ror,,1 r,
(X)0

Caoslano Rodrlgo Chmlel
EXEMPLART'ED COMÉRCIO DE PROOUTOS

HOSPITALARES LIOÂ EPP

CONTRATADA

TESÍEMUNHAS

.{,- c ?,,^-" ilW,W, W @
NOME
CPF:a.7a\- 6e

*u..*.+
h*'M

Chã Grande
U-. rli,- lhtliru.-

AV. Sõo José, no l0l, CênlÍo, Chô GÍondê-PE, CEP 55.ó3ó-mO I TeleÍone: 81 3537-l I rto I CNPJ: I l.(X9.806/mOl -90
E-moll ouvldoÍlo@chogronde.pe.gov.bÍ | Sile www.chogronde,pe.gov.br

NOME:
CPF:


