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ATA DE REG|STRo 0E PREçOS FHS No 01,{/2022

Aos 25 (ünte e cinco) dias do mês de novembro de 2022, de um lado de um hdo o FUNDO tUNlClPAt DE SAUDE 0E
CHÃ GRAIDE, pessoa jurídica de direito públim intemo, mm sede e Foro em Pemambum, localizado à Avenida Vinte de

Dezembro, 145 - CentÍo - Chã Grande - PE, inscÍito no C.N.P.J./MF sob o n0 08.625.í670001.50, neste ato representado pelo seu

Gestor e Sesetário de Saúde Sr. Jairo Amoím Psiva, Brasileiro, Casádo, Comêrciante, nomeado por meio da Poturiã No

285/2017 datada em 01/08/20'17, poÍtrdor da Carteirâ de ldentidade Nô 1.826.812/SSP/PE, CPF no 353.431 .ô84 -34, no uso de suas

atdbuiçÕes legais, neste ato"denominado simplesmênte ÔRGÂo GEREilcIADoR Do REGISTRo DE PREçOS, Íealizâdo por
meio do PREGAO ELETROiIICO No 013/2022, e de oúo lado, a Empresa adjudicatária no item abaixo, Homologada em

2411112022, doravante denominada FORIECEoOR, tem enÍe si, justo e avençado a píesente Ata que, quando publicáda, terá

efeito de compÍomisso de íomecimenlo, nos termos do DecÍeto n0 7.892. de 23 de janeiro de 20'13, que regulamentâ o art. '15 da

Lei n0 8.66ô83, observada as condiçoes estabelecidas no ato mnvocatório e mnsoante as Cláusuhs que se s€guem:

1,1 - Fornecedor - ltem

FABITED DISIRIBUIDORA HOSPÍÍALAR LIDA EPP, CNPJ No 05,1{10.006/q[í.70, com sede à Rua Conde do Arco, No 200,

Subae - Feira de Sanlana - BA, CEP: 44.094-588, Fone: 05)400S7171, represêntada por seu Representânle Legal, Sr. Cledson
Nunes Ribeiro, brasihira, casado, empresário, resilente e domiciliado em FeiÍa de Santana - BA, CNH N0 00995553071
oETRAN/BA, CPFiMF N0 733.559.76541.

tÍÊt{s - Â PRINCIPAL AE

Valor Total registrado: R$ /O.050,00 (Quarenta mile cinquenta reais).

2 . DA EXPECTATMA DO FORNECI EiITO: O ajuste com o ÍomecedoÍ Íegistrado será tormalizado pelo Fundo Municipal de

Saúde de Châ Grande ou lnteíessados mediante assinatura de Conúato, obseÍvadas as disposi@s cmtidâs no Editaldo Pregáo
Eletrônim N" 013/2022.

2.1 - 0 mmpromisso de êntrega ú estará caraclerizado mediante Contrdto, deconente desta Atâ de Registro de Preços e Edital
de Pregáo Elelrônico t{' 01312022.

2.2 - 0 ÍoÍnecêdoÍ rêgislÍado, dentro dos quanütativos esümâdos, fica obÍigado a atender todos os pedidos eíetuados durante a
validade desla Ata de RegistÍo de PÍeços.

3 - 0O CONTROLE 00S PREçOS REGISTRÂDoS: 0 Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande adotará a práticâ de todos os
atos necesúÍios ao conuole e admínistação da presente Ata.

3.1 - Os pÍeços registrados e a indicaçáo dos respedivos fomecedores detentores da Ata serão divulgados no Diário oficlal dos
Municípios do Estado de Pemambuco.

4 - DOS PREÇOS: A quahueÍ tempo, confoÍme pÍeüsto no &t. 17 do ElecÍeto n0 7.892/2013, o preço registrado poderá ser reústo
em decoÍência de eventual ÍeduÉo daquêles eÍstentes no mercado, cabendo ao Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande
convocar os Íomecedores regishâdos pârâ negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fomecedoÍ registÍado se Íeose a baixar os preços registrados, o Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande poderá

câncelar o rêgistro ou convocar todos os ÍomecedoÍes registrados para ofereceÍem novas propostas, gerando novo julgamento e
adjudicaÇão para esse Íim
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Pregão ELETRÔNICO N" 013/2022
REGISTRO DE PREçOS

PROCESSO LICITAÍÓRIO N" OI5/2022

1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A paílir desta data, ficam registrado neste Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande - PE,

observada a ordem de classiÍicação, os preços do fomecedor registrado a seguir relacionado, objeüvando o compromisso de

fomecimento, nas @ndiÉes estabelecidas no âto convocatôrio.
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4.2 - Os pÍeços não serão Íeaiustados durante o periodo de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de
normâs Íederais aplicáveis a es[Éie.

4,3 - O ditsrencial de preço enEe a poposb inicial do bmecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetlada pelo Fundo

Irunicipal de Saúde de Cha Grande à época da licihção, bem como evenhjais desmntos por êla mncedidos serão sempre

mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS: A píesente Atâ tená yalidade dê í2 (dozê)me§€s, mntados a partir da

data de sua assinafura.

6 - DO CAI{CELAIIENTO DO REG§ÍRO: O ÍoÍnecedoí teÍá seu Íegistro cancehdo quando:

6.1 - dêsoimpíiÍ as condiçoes da Ab de Registo de Preços.

6.2 - nâo retirar a Íespediva nota de empenho ou instÍurnento equivalente, no prazo êstabelecido pela Adminisfaçáo, sem
justifi cativa aceitiivel.

6.3 - não acoitar rsduziÍ o so! preço rêgisfado, na hiÉtese ds este se tomar superioÍ àquslss praticâdos no msrcado; e

6.4 - tiver presente razÕes de intee6se públio.

6,4.1 - O cancelamento de Íegistro, nas hipotesês pÍeúshs, assêgurados o contraditório e a ampla deÍêsa, será

formalizado por despacho da autoridade mmpetente do órgão geÍencidor.

6.4.2 - 0 foÍnecedoí podeÉ solicitar o câncelamenh do seu rcgisúo de píeço na ocorência de Íato supeNeniente que

venha comprometer a perÍeila execuÉo conhatual, deconentes de caso Íortuito ou de força maior, devidamente

comprovados.

7 - DA OIVULGAçÃO 0A ATA DE REGISIRO DE PREÇOS: A publicaÉo Íe.$mida desta Atâ de Registro dê PÍeços na imprensâ

oficial, que é cqldiÉo indispensável parâ sua eficácia, sêÍá troüdenciada peb Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês
seguinte âo de sua assinahira, para ocoÍreÍ no prazo de ünte dias daquela data.

I - DO FORO: O Foro pa€ diÍimir questõês Íelativas âo píesenb compromisso de predaÉo de sêÍviço será o Foro da Comarca

de Gra%tá/PE, com prêjuizo a quahuer outro, poí nEis píwihiado que sêia.

E, por esbrem assim justos e Conhatâdos, o presente insbumento em 03 (bes) vias de igual teor e forma, para todos os
fins previstos em d
subscrevem.

na presença da testemunhas abaixo idenüÍicadas, que a fudo assisliram e que também o

alro awa
cPF/MF t{o 353.131.68+34

SecretáÍio Municipal de Saúde
0rgáo Gerenciador
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