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PREGÃo ELETRôilico No otg2o22
REGISTRO DE PREçOS

PRocEsso LtclTATóRto N. oí 512022

ATÂ DE REGTSTRO DE PREçoS F S N'0,032022

Aos 25 (ünte ê ciílco) dias do Ínês de mvembro de 2022, de um lado dê um lâdo o FUNDO IUilICIPAL DE SAÚDE DE

CHÁ GRAilDE, pessoâ jlrídica de diEito público intemo, com sede e Fom êm Pêmambuco, lo€atzado à Avênida Vintê de
Dozêmbm, 145 - Csnko - Chá Grandê . PE, inscdb no C.N.P.J./MF sob o n0 08.625,16711)00t.50, nesb ato íspr8sontado polo s6u

Gestor e SecÍetáÍio de Saúde SÍ, Jeiro AmoÍlm Paiya, BíasileiÍD, Casado, Comêrciente, nomêado por meio da Porbria No

285nyl del4,cÉ em 01/082017, portador da Caíteira de ldentidede N0 í.82ô.81ZSSP/PE, CPF n" 353.431.684-34, no uso de suas

aribuiçóes tegais, neste ato donominado §mplesmêÍ{e ÓRGÃo GEREilCIADOR OO REGISIRO DE PREçOS, n ltsado por
mêio do PREGÂO ELETRÔttlCO t{o 0í312021, e de outro lâdo, â Empresa âd,iudcatária nos itens absixo, Homologada em

24n1n022, doÉvante denomhada FoRNECEDOR, hm enfe si, jusb e avençado a pcsente Ah qu€, quando publbada, terá

efêito de compromisso do Íomccimênb, nos tennos do DecÍêto n0 7.892, de 23 de janeiro de 20'13, que regulãmêntâ o art 15 da

Loi no 8.6ôd93, obsêrvada as condiÉes estab€l6cijas no ato coovocatório e consoanb as ClárBulas que so Boguêm:

t - DO FORNECET)oR REGISIRÂDO: A pertir destâ datâ, ficsm registrado nosb Fundo Municipal dê Sâúdê de Chá Grando - PE,

obseNeda e ordsm ds classificaÉo, os proços do fuínoc€d$ Íegisffio a s€guir rBlacionado, objstivando o compmmi$o de

Iomecimento, nas condiÉes êstâbdecidas no ato convocatóÍio.

í.1 - FomscrdoÍ - lt€ín

DROGAFOT{TE LTDA EPP, CNPJ N" 08.778201/000í-26, com sedê à Rodoviâ BR '101 Norb, S/N, Jardim Pâulish - Pâulistâ -
PE, CEP: 53.409-260, Fone: (81) 2102í8í9, reprêsentada por seu Representânte Legal, SÍ. Eugênio José Gusmão dâ Fonte Neto,

brâsrleire, cesado, administredor, rêsidente e domicrliado êm RêciÍe - PE, RG No 6.329.005 SSP/PE, CPFilvtF No 056.554.614-71,

ITENS .

Vllor Total Íogkúedo: Rl 90.825,00 (t{ovenb mll, olbcsÍrloo ê ylnh ê clnco rêals).

2 - DÂ ãPECTAIIVA DO FORNECIXEITo: O eírsb com o fuínecsdoÍ Í€gisbado sorá brnalizado p€lo Fundo Municipal ds
Sâúdê de CM Gradê ou lntêíêssâdos medantê âssineturâ dê Conbab, obsê adas as disposiÉes contidas no Editaldo PreSáo

El6trônico No 01 3/2022.

3 - DO CO]{TRO|,€ DOS PREçOS REGISTRADOS: O Fundo Municipal de Saude ds Châ Grande adotará a prática dê todos os
abs ne€essários ao controle e sdministrâÉo dâ presente Atâ.

3.'l - Os píeços rcgistrados e a indicafro dos respedivos Íomecedorcs d€tênbEs ds Alâ soráo diwbados no oiário Oficial dos
Municípios do Estrdo dê P€mambuco.

4 - DOS PREçOS: A qualqueí tempo, coníome pÍevisto no Aí. 17 do Decreto no 7.892,/2013, o prêço Íegishado podeÉ ssr reústo
em dêcorÍÊncia de evenfual íeduÉo daquelês existentes no mercâdo, cabendo âo Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande
mnvocar os fomecedores registrados para negocbÍ o novo valoí.
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2.1 - 0 compÍomisso de entega só estará caracterizado medhnb Contato, decoÍÍBnte deda Ah de Rêgisbo dê Píeços e Editâl

dê Pêgão EláÍúnico l{o 013n022.

2.2 - O fomecador rêgistrado, denüo dos quanütativos 6íimados, fica obrfuado a aterdor hdos os pêdidos obtuados durânb a
vêlidâde desta Ah dê Rêgistro dê PÍêços.
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4.1 - Csso o fomocedoÍ rêgistrado se rêsrse a baixer os píeç06 registrado6, o Fundo Municipâl de Sâúde de Châ Grende poderá

cancolar o rsgistn ou convocar todos os Íorn€oêdoros íogisFados parâ oÍsroc8ísín novas píoposbs, gorando rwo julgmenb e
âdjudicâçáo parâ êsse frn.

4.2 - Os preços náo seÍáo Íeájushdos durantê o pêríodo dê vdidade da Atâ de ReglstrD de Proços, rBssalvada a suFNêniência dê
noflnas hderais aplkáveis a espécie.

4.3 - O difsrsncial de prêço enbe a proposta inirial do Íomecedor detentor da Ah e a pesquisâ de mercado eEtlada pdo Fundo

Municipal dê Saúde de Chã Grande à época da licilaÉo, bem como eventuais desconbs por ela concêdidos sêrào sêmprê

Ínântidos.

5 - DA VAUDADE DA ATA DE REGIIiIRO 0E PREçOS: A pí€sênb Ab terá vrllded. dc í2 (doz.) m..é, coÍrtâdos a paÍtir de

datâ d€ sua assinatura.

6 - DO CANCEI-AIíENTO DO REGISTRO: 0 fumecedoÍ teÍá seu regisfo cancêlado quando:

6.1 - dêscumprir as mndiÉes da Ala de Regbko dê Preços.

6.2 - náo Etirer a íeÁpêdive nob dê empênho ou instÍumênto Euivâlente, no prszo ê3tsbdscido psls AdminisbaÉo, sêm
jusüfi cali'Íe acoitáwl.

6.3 - rÉo aceitar Í€duzir o sêu pÍeço regisFado, na hipotsse de ests sê toÍnar supeÍior àqueles pratcâdos m ínêrcado: ê

6.4 - tiveÍ pÍêsente razõ€s de interesse publico.

6.4.1 - O cancêldnento dê legisuo, nas hiÉteses prêvistâs, âssêgurados o conhâdittio ê a emplâ dsbsa, sêrá

Íoínâlizado por dêspâdlo da autoridade compêtenE do figáo gerenciador.

6.4.2 - O Íomecedor podená solicihr o câncelamento do s€u reglslro d€ prêço na ocor6nch & lhb sup€[voniênb quB

venha @mpromeleÍ a períeih e)ccíÉo confat al, dêcoíÍentês de caso ÍoÍi/ib ou de foça ínahr, devklaments
comprovados.

7 - DA DMJTGAçÀO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS: A publicaÉo íosumida dash fúa do R€gbüo ds Pr€ços na imprensa

ofial, que e conaiçao indispeosável pana sr.ra eficácia, seÉ pmvlleociada peb ÓEáo GêÍêncbdor até o quinh dh riíil do rnês

seguinte ao de sua assinalura, psrâ o@Írer no prazo de vintê dias daquele data.

8 - DO FoRO: O ForD para dirimir quest6es rehtivas ao pre§ente mmpmmisso de prostaÉo dê s6Mço será o Foro da Comarca

do GravatíPÊ, com pGjuízo a quahuoÍ ojto, por mais privilogiado qus sêF.

E, por esbrem assim justo€ ê Conhatados, a§nam o pÍesente inslrumeolo em 03 (fês) ús de iguâl têoÍ e foína, para todos 6
fns pr6üsbs
subscíevem.

êm direito, na prêsênça das duas abaixo identiicadas, que a tJdo assisüram e quo também o
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