
Chã Grande
Ur.. n1a- $10'4..

FUNDo MttNtctPAL oe saúoe

arA DE REGISTRO t E PREçOS F S t{. tXÍ/202

Aos 25 (ünte e cinco) dias do mês dê mvembm de 2022, dê um lado de um lado o FUNDO XUl{lClPAL DE SAÚDE
DE CHÂ GRAilDE, pessoa jurídica de direito púbf,co intemo, com sede e Fom em Pemambuco, loca[zado à A\€nida Vinte de
Dezembro, '!45 - Cenko - Chã Grand€ - PE, inscÍío no C.N.P.JJi,IF sob o n" 08.625.í67000í{0, nests ab repre.sentado p€h
sêu GestoÍ e Socrstário de Saúde Sr. Jeito AmoÍim Paiya, Brasileir0, Câsado, Comercianb, nom€ado por m€io dâ Porbriâ No

285ncJ.7 datada em 01/08/2017, portador da Carteira de ldêntidade No l.826.81ZSSP/PE, CPF n0 353.43'1.681-34, no uso dê
suas etribuiÉes lêgais, nestê ato dênominado simplesmentê ÓRGÃO GEREICIADOR DO REGISIRO DE PREçOS, r.eltsrdo
por maio do PREGÂO ELErRÔIEO N'013ru22, e de ouio lado, a Empíêsa adjudlcatáÍiâ ms ltens âbâho, Homologada em
A finln, doravante demmiEda FORNECEDOR, Em entÍê si, justo e avençado a FEsente Ata que, quando publicâdâ, têrá
eÍeito de compromi66o do Íornocimônto, nos teÍÍnos do DecÍeto no 7.892, de 23 de jan€io dê 20'13, quê Íegulenente o aÍt. 15

da Lei no 8,6ôô,93, observada as condiÉes estabelecidas no ato convocatório e consoantô as Oársuhs quo se eegwm:

í - DO FORiIECEDOR REGISTRAIIO: A partir d€sta data, ficam rcgisbado nosto Fundo Municipâl do Saúds d€ Chá Grande -
PE, obsêrvada â ord6m do clássifcsÉo, os prsços do bmsc€dor rsgistado I soguir rslacionedo, objotivando o compÍomisso do
Íomêcimonto, nas condiÉos ostâbolocrdas no alo con\rocetóÍio.

í.1 - Fomocodor - ltom

EQUIPOS CO ERCIÀL LIDA EPP, CNPJ M í 1.87[.51{Mtr0í-7, oom sede à Rua PÉÍola, no 38, sah 03, Vila Oliveird -
RoEndiâ - PR, CEP: 8ô.600{00, Fone: (43) 3031,$m, repres€nbda por suâ Represenhb l.€gâ|, Srâ. WildiíÍÉria Oiwira dê
irores, brâsiloira, casâdâ, êmprêsária, íêsid€ntê ê domiciliada êm Londrinâ - PR, CNH N" 00452476111 DEIRAN/PR, CPFiIUF
No 822.368.369-53.

tÍEM] - PÀRA EE PRESAS M PORTE ll dr Lll '1

Valor Total Írgbtrado: R$ 3.1/035 (TrÊs mll, cento e quaEnta rsais e vinte s cinco centavos).

2 - DA EXFESÍAIIVA 0O FORI{ECI EtlTO: O ajuslê com o ÍomêcedoÍ regista& será tuÍÍnslEâdo pelo Fundo Munldpal de

Saúde de Chá Grande ou lntBressâdos mediante assinatura de Conhdto, obseívadãs ãs disposkFss conlidas no Edihl do PÍEgão

Eetônico N" 013/2022.

2.1 - O oompmmisso de entÍêga so estaÉ caracEdzado medisnte Corúáo, decoíÍEnle desh Ats dê Rogisüo de PÍ€ços e Edibl
dê Progáo Ehtônico t{ô 0í 32022.

2.2 - O Íomecedor registrâdo, dêntro dos quântitalivos êstimâdos, fice obrigado e âtender todos os pedidG eÍetuados durânte a
validade desta Ata de Regislro de Preços.

3 - DO COiITROLE DOS PREçGI REGISTRADoS: O Furdo Municipal de Sarde de Chã Grande addará a pÉlica dê todos os
atos necessários ao contíole e administraÉo da prêsentê Atâ,

tt - DOS PREçOS: A quahuer tempo, mnÍoÍne pÍeüsto no AÍt 17 do DecÍeto n" 7.892013, o píEço redsfado podeÉ ser
revisto em decorÍÉnch de eventual redu@ daqueles existentes m meícado, cab€ndo ao Fundo Municjpal dê.Saúde de Chá

Grande convocâr os fumecêdore6 rggis'bâdos para nêgociar o novo valor.
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3.1 - o§ tr€ços regbúsdos ê a indicsÉo dos rêspoc,ti\ros ÍoíÍlêc€doÍss d€teÍíor€§ de Ab ssráo diwEádos no DiáÍio Ofcial dGs

MunicifÍos do Esbdo de Pêmambu@.

4.1 - Câso o fomscsdor ísgistrado sê rsclrss a baixar os prsços r€gist"âdos, o Fundo Murúcipal do Saúdê dê CM Grande poderá

cancêlsr o registÍo ou convocar todos oo íomecedorês rêgisfados para oÍerccersm norras píopostas, gsando mvo julg8m€nto e
adjudicaFo pâÍê essê im.
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4.2 - 0s preços não serão reajustsdos furanb o peíodo de validade da Ata de Regisüo de Píeços, ressslvâda a supeíveniênch
ds mímes fud€rais âpli(áwis a êspócis.

4.3 - O dihrencial de pleço êntre â pÍlposh inicial do tumecêdor debnbr dâ Ata 6 a pêsquisa ds Ínêrcado êhtJade p6lo Fundo
Municipal de Saúde de Chã Grands à época da llcitaÉo, bêm coÍm eventuah de.scontos por eh coírcedidos sê.âo sêÍlpÍe
manüdos-

5 - DA VAUDADE DA AT DE REGISTRO 0E PREÇOS: A presente Ata terá valiradê dr í2 (dor!) mrlce, contados a partir
da dah ds sua assinatura.

6 - DO CAI{CEIÂ ENTO DO REGISTRO: 0 Íomêcedor terá seu registro cencêledo quando:

6.1 - desormprir as condi$es da Ata de Registo de Preços.

6.2 - náo relirar a respeG:liva nob de empenho ou insfumento equivâlente, no prazo esbbeleoilo pela AdministraÉo, sêm

iustificativa aceMvel.

6.3 - não aceitar reduzir o seu preço regisbado, na hipotêsê de êstê se tomar supenor àquelês prali@dos no Ínercadoi e

6,4 - tivêÍ pÍ€sont€ razÕes ds hlteressê público.

6.4,1 - O cancelamento d€ regisúo, nas hipotsses prevbbs, assogurados o contadi6rio e I afipla debsa, será

formâlizado por despacho da autoridsde coflipot8nte do óÍsão ggíenciador.

6.1.2 - O fumecedor poderá solicihr o cancehmento do sêu rcgisbo de pre{o nâ ocoÍÍÉndâ de hb supêÍvêniênte quê

venha compmmêteí á p€rfêilâ êxêcuÉo contrafud, decorÍêntes dê câso ÍdtJib ou dê Íorçe maior, dêüdâmentê
mípÍovâdos.

7 - DA DMJTGAçÃO OA ATA DE REGISIRO DE PREçOS: A publicaÉo resumida dôsh Ah de RegisEo de PEços m
imprensa oficial, que é ondiso indispensável psra sua eficáú, sôrá proddenciada peb ÓÍ!ão Geíendador até o quinb dh úrtil

do mês soguintê ao de sua assinatura, para ocorÍer no pÍszo ds vinb dias daquols datâ.

I - DO FORO: O Foro para dirimir queslões r8lalivas ao presenb coíIpromissô dê preshÉo & ssírrip ssrá o Fom da Comarca

dê GravetáPE, com pÍejuízo a qualquêr outro, por mais pÍivilêgiado que sejâ.

E, por estarem assim jusbs e Contratados, assinam o êm 03 (hês) vias de 6ual teor e forma, para bdos os
fins preüstos em direito, nE presença das abaixo idenliÍicadas, que 8 tudo assistiram e que hmbém o
subscrevêm.

No 353.(l1.6E+3,1
SecretáÍio lrunicipal de Saúde

Orgão Gorênciador
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