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FUNDO MTINICIPAL DE SAUDE

PREGÃO ELETRÔNCO NO (,()/U2022

REGISTRO DE PREçOS
PROCESSO LICITATÔilO NO (,()5'2022

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS FMS No 016tmn

_ Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio de 2022, de um lado de um lado o FUNDQ MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CHA GRANDE, pessoa jurídica de direito público intemo, com sede e Foro da Comarca de Chã Grande, Estado de
Pemambuco, localizada à Avenida Vinte de Dezembro, 145 - Centro - Chã Grande - PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o n0

08.625.í671000í-í1, neste ato representado pelo seu Gestor e Secretário de Saúde Sr. Jairo Amorim Paiva, Brasileiro,
Casado, Comerciante, norneado por meio da Portaria N0 285/2017 datada em 01rc8n0fi, portador da Carteira de ldentidade
N'1.82ti.81ZSSP/PE, CPF nu 353.431.684-:,4, no uso de suas atnburçoes legars, nesb ato denomrnado srmplesmente
ÓneÃo GEREllclAIroR Do REGISTRO DE PREçOS, rsalizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO No 004/fl22, e de
outro lado, a Empresa adjudicatária nos itens abaixo, Homologada en 2il0512022, doravante denominada FORNECEDOR,
tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fomecimento, nos
termos do Decreto n0 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 1 5 da Lei n0 8.666/93, observada as condiÉes
estabelecidas no ato convocatóno e consoante as Cláusulas que se seguem:

í - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, Íica registrado neste Fundo Municipal de Saúde de Châ Grande -
PE, observada a ordem de classificação, os preços do fomecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso
de fomecimento, nas condi@s estabelecidas no ato convocatório.

Í.1 -Fornecedor-hem

CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE ilEDICAIIENTOS LTDA EPP, CNPJ N0 fi.788.766,ü,0t{5, com sede à
Avenida Manoel Borba, No 720, Centro - Afogados da lngazeira/PE - CEP: 56.800400, Fone: (87) 3838.1652, representada
por sua Representante Legal, Sra. Maria do Carmo de Lima e Silva, brasileira, casada, farmacêutica, residente e domiciliada
em Afogados da lngazeira/PE, CNH N0 02386004795 DETRAN/PE, CPF/MF N0 195.027.884-00.

Valor Total registado: R$ 33.964,80 (Irinta e três mil, novecentos e sessenta e quatro reaís e oitenta centavos).

2. DA EXPECIATNA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fomecedor registrado será formalizado pelo Fundo Municipal
de Saúde de Chã Grande ou lnteressados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposi@s contidas no Editaldo
Pregão Eletronico No 00412022.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e
Edital de Pregão Eletrônico No 00t1J2022.

2.2 - O Íomeedor registrado, denho dos quanütaüvos estimados, fica obrigado a atender todos os pedklos efetuados durante
a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO COÍ{TROLE DOS PREçOS REGISTRAOOS: () l-undo Munopal de Saüde de Uhâ Grande adotara a prâüca de
todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respecüvos fomecedores detentores da Ata serão divulgados no Diário Oficial
dos Municípios do Estado de Pemambum.

ttanITÉH cóoreo cHJAlfr.
f iinitario

04
Luva para pÍocsdim€nto não ciruqim, látex natural Íntcgro e unifurme, médio,
lubrificada com pó bioabsorviwl, estéril, atóxica, ambitlesfa, descarüvel, formato
anatômico, resistente à hação. Caixa 1ffi unidades. MARCA: DESCARPACK

BR0387699 960 Caixa 24,15 23.184,00

07

Luva paa procedímento não ciúçi:0, vinil, médio, lubriÍicada com pó

Uoabsoíviud, descartá,le|, não eshêril, a6xíca, ambidestra, íormato anatômico.
Íosisbnb à beção. Caixa 100 unidades. IARCA: DESCARPACK

8R0356742 480 Caixa 22.46 10.780,80
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4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto no 7.8922013, o preço registrado poderá ser
revisto em deconência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Fundo Municipal de Saude de Chã

Grande convocar os fomecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fomecedor regishado se recuse a baixar os preços registrados, o Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande
poderá cancelar o regisho ou convocar todos os fomecedores registrados para oferecerem novas propostas, qerando novo
julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Os preços não serão reajustados durante o perÍodo de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a
superveniência de normas federais aplicáveis a esçÉcie.

4.3 - 0 diÍerencial de preço entre a proposta inicial do fomecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo

Fundo Munidpal de Saide de Chã Grande à epoca da licitação, bem como eventuais descontos por ela mncedidos serâr
sempÍe manüdos.

5 - DA VALIDÂú}E DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) nn8e8, contados a
partir da data de sua msinatura.

6 - DO CAl{CEl-AtEt{TO DO REGISTRO: 0 fomecedorteÉ seu regisbo cancelado quando:

6.1 - descumpdr as condiçoes da Ata de Registro de Preços

6.2 - não reürar a respectiva nota de empenho ou insbumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
jusüficativa mitálel.

6.3 - nâo aceih reduzir o seu preço regisfado, na hipótese de este se tomar superior àqueles pr:aticados no mercado; e

6.4 - tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 - O cancelamento de registro, nas hipoteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho da autoridade competente do órgâo gerenciador.

6.4.2 - O fomecedor podeÉ solicitar o cancelamento do seu registro de preço na oconência de fato superveniente
gue venha comffometer a perfeita execuÇão conhatual, deconentes de caso Íortuito ou de força maior, devidamente
comprovados.

7 - DA DMTLGAçÃO DA ATA DE REGISTRo DE PREÇOS: A publicaçao resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condi@ indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Ôrgão Gerenciador ate o quinto dia
útildo nÉs seguinte ao de sua assinatura, para ocoÍrer no prazo de vinte dias daquela data.

I - OO FORO: O Foro para dirimir quêstÕes relatrvas ao presente compromisso de prestaÉo de serviço será o Foro da
Comarca de GravatálPE, com prejuízo a qualquer outno, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim

oe Íins pmvistos em ,

subscrevem.

TESTEMUNHAS

NOME
CPF:

«,fumk
justos e Contratados, o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos

presença testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assisüram e gue também oí

( dJ-

No 353.431.684.34
Secretário ilunicipal de Saúde

Orgão Gerenciador

CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA
MEDICAMENTOS LTDA EPP

CONTRATADA
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