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PREGÀo ELETRôNtcc N" o13lztt22
REGISTRO OE PREÇOS

PROCESSO LIC|TATORIO N" 015/2022

ATA DE REGISTRO DE PRECOS FMS N" 042/2022

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

SAÚDE DE CHÂ GRANOE, pessoa juridica de Cireito público inlerno. com sede e Foro em Pemambuco. localizado à

Avenida Vinte de Dezembro. 145 - Centro - Cnã Grande - PE. inscr,to no C.N.P.J./MF sob o n' 08.625. í 67/0001.50,

neste ato representado pelo seu Gestor e Secretáno de Saúde Sr. Jairo Amorim Paiva, Brasileiro. Casado,

Comerciante. nomeado por meio da Portaria Nc 285/20i7 dataoa êm 01/08i2017. portador da Carteira de ldentidade

No 1.826.812/SSP/PE, CPF n0 353.431.684-34, no usú de s'ras atribuições legais, neste ato denonrinado

simplesmente ÓRGÂo GERENCIÂDOR DO REGISTRO DE PREçOS, realilado por meio do PREGÀO

ELEIRÔNICO No 0í3/2022, e de outro lado, a Empresa adludicaiária nos itens abaixo, Homologada en 24111 2022,

doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si. lusto e 3lerçado a p.esenie Ata que. quando publicada. lerá

efeito de compÍomisso dê fomêcimento, nos termos dô Decreto n" /.892. de 23 de laneiro de 2013 que

regulamenta o art. 15 da Lei no 8.666/93, observada as condiçoes estabelecrCas no ato convocatório e consoante as

Cláusulas que se seguem;

í - DO FORNECEDOR REGISTRÂDO: A pârtir desta data, ficarr regisilado neste Fúndo [/unicipâl de Saúd€ Jd Cná

Grande - PE, observada a ordem dê classiícaçã0, os preÇos do fornecedor registrado â seguir relac cn:,d0,

objetivando o compromisso de Íornecimento. nas condiçoes esiabelecidas no ato convocatório.

1,1 - Fornecedor - ltem

STAR MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EPP, CiIPJ N" 37.573.478/000'l-10, com sede à Rua JDâqrm
Sabino Coelho, SiN, Quadra A 07 B, Porta FloÍada - Gravatá - PE, CEP: 55.640-253. Fone: (81 9.9217.8891,

representada por seu Representante Legal, Sr. Denilson de Araújo Silva, brasilêira, solteiro, empresário, res;(ientê ê

dcmiciliado em Maceió - AL, CNH No 01792067760 DETRANIAL, CPF/lvlF NÔ 678.333.064-87.
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2 . DA EXPECTATIVA DO FORNECIIIENTO: O ajuste com o íoÍiecedor registradc sará Íormalizado pelc FunCo

Municipal de Saúde de Chã Grande ou lnteressados mediante assinatura de Conkalo obseÍvadas as dispcsi.aes
contidas no Edital do Pregão Eletrônico No 01312022-.
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2.1 - O compromisso de enhega só estará caracteÍizado mediante ContÍato, decorrente desta Ata de Regisko de

Preços e Edital de Pregão Elêhônico N'01312022.

2.2 - O fomecedor registrado, dentro dos quantitativos estimad0s, f ca obrigado a atender todos os pedidos eÍetuados
durântê a validade desta Ata de Registro de Preços,

3- DO CONTROLE DOS PREçOS REGISTRADOS: 0 Fundo l,4unicipal de Saúde de Châ Grande adotará a práticâ

de todos os atos necessários ao controle e adminislraçâo da presente Aiâ.

3.1 - Os preços registrados e a indicaçáo dos respêctivos Íornecedores detentores da Ata serão divulgados no D ário

OÍicial dos Municipios do Eslado de Pernambuco,

4 - DOS PREÇOS: A qualquer têmpo, conÍorme previsto no Art. 17 do Decreto no 7.89212013, o preço registrado
poderá seÍ revisto em decorrência de evenfual reduçâo daqueles existentes no mercado, cabendo ao Fundo Municipal
de Saúde de Chá Grande mnvocar os íoÍnecedores regislÍados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fomecedor rêgistrâdo se recuse ê baixâr os preÇos regiskâdos, o Fundo Municipal de Saúde de Chã

Grande poderá cáncelar o regisko ou convocar todos os fornecedores registrados para oíerecerem novas prlÍ:r0stas,
gerando novo julgamento e adjudicação para esse Íim.

4.2 - Os preÇos não serão rêajustados durantê o periodo de valrdade da AÉ de Rêgistro de Preços, ressal/eda a

superveniência de normas Íederais adicáveis a espéce.

4.3 - O diÍerencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor rja Ata e a pesquisa de mercado eíeiuada
pelo Fundo Municipal de Saúde de Châ Grande à época da lrcitaÇáo, bem como eveÍ]tuâis descontos por êla

concedidos sêrão sempre mântidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A piesente Ala terá validade de í2 (doze) meses.
contados a partir da data de sua assinatura.

6 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando

6.2 - não retrrar â rêspectiva nota de empenho ou instrumenlc equivalene, no prazo estabelecido pela Adminiskacão

sem justif cativa âceitável.

6.3 - nâo aceitar reduzir o sêu preço registrado, na hipótese de este se tomar superior àquêles praticados no

mercado: e

6.4 - lNer presente razôes de interesse público

6.4.1 - O cancelamento de regislro, nas hipôteses previstas, assegurados o contraditóno e a ampla defesa,

serâ formalizado por despacho da autoíidade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 - 0 fornecedor podeÍá solicitar o cancelamento 0o seu registro de preço na oconência .ie idto

superventente que venhâ comprometer a perfeita execuÇão contratuâ|. decorrentes de caso Íortuito ou oe força

maioÍ, devidamente comprovados.

7 - DA DIVULGAçÀO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS: A publicaçào resumida desta Ata de Regislro de

Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eícácia. será orovidenciada pelo 0Ígão
Gerenciador até o quinto dia úlil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela

dala.
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6.i - descumpÍir as condiçôes da Ata de Registro de Preços.
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8 - DO FORO: O FoÍo para dirimir queslões relalivas ao presente ccmpromisso de prestação de serviço será o Foro

da Comarca de Gravatá/PE, com pÍejuízo a qualquer outro. por mars pnvilegiado que seja.

E. por estaÍem assirn iustos e ConlÍatados. assinam o presente rnstrumento em 03 itrês) vias de igual teor e icrma,
para todos os fins previstos direito, na presenÇa duas testemunhas abâixo identificâdas, quê a tudo assistiram
eque também o subscre
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Denilson de Araújo Silva
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