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ATA DE REGISTRO DE PREçOS NO O3l2019

o FUNDO MUNICIPAL Or slÚoe DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no cNPl sob o n"

if.qOZ.OS1/OOO1-08, localizado à Rua Heracliton Diniz, no 90. Centro, doravante denominado

CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr' FRANcIsco 
'oSE 

SAMPAIo'

brasileiro,casado,dentista,portadoradoRGno2.sSg.s56SSP/PEedoCPFno222.517,3|3-
34, residente e domiciliado em Areia Branca/SE, consideranáo o julgamento do PREGÃ9

piesrtcral No o2l2o19 sRP, para REGrsrRo DE PREços, e a sua ]:tl-"tt:Y
homologação, RESOLVE rÀgistrar' os preços da 

-emPresa: 
PRoJETT 

- 
s^oLU^çoEs EM

irnvrõo-s Ê lLrlrtNros" elnetl, inscrita no cNPl sob o n" 23.660.743/o0o1'93,

;stabelecida na Avenida K, no 490, Conj. Marcos Freire 3, Nossa Senhora do Socorro/SE, neste

ãtà, 
-r"ái"i""tuda pela senhora ánuila MARQUES RocHA srLvA' portadora do R G no

i.qOe.àAq-g SSp/dE e do CpF no 071.083.685-60. Atendendo as condições previstas no

inrtrrr"nto convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Prilços' sLlleitando-se as

partes às normas constant", á* i"i, n" lo.52olo2, no 8.666/93 e altorações, e Decretos rl"
'aà,iizotl e no 958/2018, e em conformidade com as disposições a segurr:

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO GESTOR

04. DO RE ] USTE E PREcos
Não haverá reajuste de preços durante o período de vigência da ata.

Os preços reg istrados poderão ser revistos em decorrência de eventual reduÇão .dos preços

praticados no mercado ou cancelados Por fato qu e eleve o custo dos itens registrados, cabendc

ao órgão g erenciador promover as negoclaçoes lunto aos adjudicatários, observadas as

02. DO REGIME DE EXECUCAO
o objeto será executado ,"ãi.-u.t" a forma de execução indireta, sob o regime de empreltada

por. pt"ço unitário, nos termos da Lei no 8'666/93'

03. DO PRECO E DAS CONDICÕES DE PAGAMENTO
rados constantes do Ancxo I desta Ata'

õi;:õ;;;g;mentos serã;áf;tuados-em aie 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais'

ãpós atestação do responsável pelo recebimento;

§2o - Para fazer jus uo puqu;ánio, a futura fornecedora deverá apresentar' nota fiscal' com o

iÃpu.tvo termo de |.".uÉiruntã,' àtestado pelo. setor competente do Fundo Municipal de

Saúde, prova de regularidaàe;;;á t;rn T !11Tda:-.F^"deral' 
Estadual e Municipal' certidõês

ãã a"óuiuiiaua" de iuitação junto ao INSS, FGTS e. cNDT atualizadas;

§3o - Nenhum pagamento'sárá efetuaao ao Adjudicatário enquanto houver pendência de

tiouidacão de obrigação finanãra, àm virtude de pãnalidade ou inadimplência contratual;

óà; --úáo nar".ái sóu hipótese alguma, pagamento antecipado;

§5o _ No caso de atraso o" p"gl;,;"ü,'súá-utiltzado, para atualização do valor mencionado

iã.rprro"ttu Cláusula, o Índicã Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE;

ôá;lN";ú pr"ço, 
"rtão 

incluídas todas as despesas 1i:, dl:"-t-"-^":-iY1?ill"J)11- decorram

da execução do objeto, inclusive custos com pessoal' encargos sociais' trallalhistas e

previdenciá rios, administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquer natuTeza'

O1. DO OBJETO
ApresenteAtatemporobjetooregistrodepreçosparaaquisiçãofuturaeparcel'adadefraldas
descartáveis para atender u, aã.uíáur do Fundo üunicipal de saúde e da secretaria Municipal

de Educação, de acordo *rrru, ãipà.ificações constanies do Edital de Pregão Presencial no

Ozl2llg SRP e seus anexos, e propostas dé preços apresentadas' de acordo com o art 55' XI

da Lei no g.666/93, pursunóo tais documentos a fazer parte integrante do presente

instrumento para todos os fins de direito'

disposições contidas na alínea "d" do inciso II do capu t do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993;

s''



&ra:

sua assinatu ra.

§10-Findoeste,aspartesnãopoderãoexigirumadaoutraoexaurimentodosquantitativos
previstos no instrumento Convo.atório, Consiãerando-se perfeitamente realizado o objeto desta

ESTADO DE SERGIPE
UUITCÍPTO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO GESTOR

05. DA VIGENCIA
A validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da rjata de

§10 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo

íupervàniente, o órgao gãrenciador convocará os adjudicatários para renegociarem a redução

dos preços aos valores praticados pelo mercado;

§r;'_ ó adjudicatário obriga-se a repassar ao Fundo Municipal de saúde todos os preços e

íantagens, ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantaiosos do que os

vigentes;
gã" - quanao o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o adjudicatário

Ãão prà", cumprir o compromisso, o ór9ão gerenciador poderá:

i;;'--ú;";;, á uajrai.utário do comprómislo assumido, caso a comunrcação ocorra antes da

assinatura do termo de contrato, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade

dos motivos e comprovantes apresentados;
§5o - convocar os demais adjudicatários para assegurar igual oportunidade de negociaçao;

iã" - r.rao havendo êxito nai negociações, o órgãõ gerenciador deverá procedcr à revogação

ãa ata de registro de preços, adoíando'as medidás cábíveis para obtenção da conlratação mais

va ntajosa;
á"2á'-'É "áa"a" 

efetuar acréscimos nos valores fixados pela ata de registro de preços, inclusive

õ acréscimo de que trata a alínea "d" do inciso II do art' 65 da Lei no 8 666' de 1993'

ata.

06. pA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBTEJO r, ^:-,^à, Á^ cxarifado do Fundo Municipal de Saúde' en:t
-ú 

ôz tã,jitl dias, contados u purtii da solicitação, sendo recebidos por servidor designado

para tal finalidade, mediante solicitação formal ê nas quantidades indicadas, em horário dc

expediente no órgão.
(i;_ ó ir"Jo M"unicipal de saúde não se obriga a adquirir os materiais registrados nesta Ata

deRegistrodePreços,n",,n",.odasq-uantidadeSindicadasnasplanilhas,podendo
pioÀoJ"|. a aquisiçãó em unidades de acordo com suas necessidades, podendo ainda realizar

licitação específica para aquiSiao de um ou mais itens, hipótese em que' em igualdades de

.ã"ãiç0", ã p*ços,' o benefici;;i; io registro terá preferência, nos termos do Art. 15, § 40 da

Lei 8.666/93.

07. DA DOTACÃO ORCAMENTÁRIA
Ãããesdsas o*r"das êom o pagamento do referido obj

recursos orçamentários consignados no Orçamento Pro

dotação sufiàiente, obedecendo à classificação pertinente'

08, pA RESPONSABTLTDADE DAS PARTFS
O?undo Munic,p"l de-Saude, durante a vigência desta Ata' compromete'
.- Oesilnar r"ruidor. do Fundo Municipal de Saúde para proceder ao receb

. Rejeitar os materiais que não atendam aos requisitos constantes no ite

. if;tr;, os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas

. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que

permanecem compjtíveis com os praticados no mercado'

ô adjudicatário, durante a vigência desta Ata, compromete-se a:

. ptaíter, durante toda a vigência da Ata de Registro-de Preços' as exr

ou condições determinadas Áo procedimento da licitação que dará orige

de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;

eto desta ARP correrão à conta dos
grama de 2019 deste Fundo, com

imento dos materiais;
m6; 

:

nesta Ata;
os preços reg istrados

gências de habilitação
m à mesma, sob Pena
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ESTADO DE SERGIPE
uuntcÍpro DE ARErA BRANcA

GABINETE DO GESTOR

11. DO ACOMPANHAME ÍOEDA SCALI cao
Na forma do q ue dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666/93, fica designada a Sr.a Sheila Cristina de

. Fornecer os materiais conforme especificação, marca, modelo e preço registrados e na forma
prevista;
. Substituir às suas expensas, qualquer material entregue em desacordo com as especificações

"rigiàas 
e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar problema

quanto ao seu uso dentro do período de garantia;
. Alocar todos os recursos necessários pãra se obter um perfeito forneclmento, de.forma plena

e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Fundo Municipal de saúde;

. Responsa biiiza r-se por todas as despesas, obrigações e tributos. decorrentes do

fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado' fornecer ao

Fundo Municipal de Saúde comprovante de quitação com os órgãos competentes;
. Responsabiiizar-se por eveniuais multas, muáicipais, estaduais e federais, decorrentes de

faltas por ela cometidas durante o fornecimento;
. nãiponsa uiriza r-se pelos danos causados diretamente ao Fundo Municipal de saúde e/ou a

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou

reduzindo essa responsa bilidade à fiscalização ou o acómpanhamento pelo Fundo Municipal de

Saúde;
. nesponsaOitiza r-se pela obtenção de Alvarás, Lic-enças ou quaisquer outros Termos de

Autorização que se façam necessários à execução do fornecimento;
o Não transferir a outrem, no todo ou em paite, o objeto firmado com o Fundo Munrcipal de

Saúde, sem prévia e expressa anuência.
. Não realizar associaçào com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem corno a

fu.áo, cirao ou incorpóração, sem prévia a expressa anuência do Fundo I"lunicipal de Saúde'

09. DAS PENALIDADES E MULTAS
p"l" 

"tr"r"t "l 
rrtifi."d" nãã-?õããcim e ntos, pela inexecução total ou parcral do objetíJ

pactuado, conforme o caso, ; Fundo Municipal de 
-Saúde 

poderá aplicar ao.AdJUdicatário as

seguintessanções,previstasnoart.STdaLeinos'666/93,garantidaapréviadefesa'set1
prejuízo de perda da garantia prestada:
I - advertência;
II - multa de b,solo (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10o/o (dez por

.ãntoy ioOre o vâlor do(s) maíerial(is), em decorrência de atraso injustificado na execução dos

fornecimentos;
III - multa áe 10o/o (dez por cento) sobre o valor total do(s) material(is), no caso de

inexecução total ou parcial dos mesmos;
iü ].r'ip"ntao temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração do Fundo Municipal de Saúde, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
.

ú - dectaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Públrca.

10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

o regist.o do adjudicatário será cancelado quando:

I - O-adjudicatáiio descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

if - ó âO.luOicatário não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalcnte no prazo

estabelecião pela administração, sem justificativa aceitável;
iii - O adjudicatário não ateitar reduzir o seu preço, na hipótese deste se tornar superior

àqueles praticados no mercado;
iü-jó aOjuOicatário sofrer qruirqr"r das sanções previstas na cláusula anterior, parágrafos lv
e V.
Parágrafoúnico-ocancelamentoderegistrosnashipótesespreviStaSnoS.inCiSosI,tIeIV
desta cláusula será formatizãàà por Uetpac-t o do ór9ão gerenciador, assegurado o contraditór'o

e a ampla defesa.

Souza Pinheiro, para acompanhar e fiscalizar execução da presente Ata de Registro de Preços
3
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§1o - A fiscalização
fornecimento dos mate

ESTADO DE SERGIPE
uunrcÍpro DE ARErA BRANcA

GABINETE DO GESTOR

FUNDO M l oe seúoe
Con tante

compete, entre outras atribuições, verificar a 
. 
conformidade do

.irü.ã.ãt normas especificadas, se os procedimentos são adequados

para garantir a qualidade desejada.

ir; 
-- À ação da riscatizaçâo não exonera o Adjudicatário de suas responsa bilidades

contratua is.

12. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

@cebidodeacordocomodiSpoStoart.73,|l,aeódaLei
no 8.666/93.

13. DO FORO
As Dartes contratantes elegem o Foro da comarca de Areia Branca, Estado de sergipe, como

;;,5;'ã;üiã"àãr" ãíin1r|. as questões que porventura sursirem acercã do presente

inrúmentô, com renúncia expressa por qualquer outro'

E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam este instrumento' a fim de que

produza seus efeitos legais.

Areia Branca/SE,09 de abril de 2019'

FRANCISCO J
Gestor

sÉ SAMPAIO
o FMS

tltu ".--PROJETT soL ç ESE

BRUNA MARQUES ROCHA SILVA
RePresentante Iegal

ü s.*rtàot i'Àlrurruros rrnelr
Fornecedor reg istrado
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ESTADO DE SERGIPE
uunrcÍpro DE ARErA BRANcA

GABINETE DO GESTOR

ANEXO
REGISTRO DE PREçOS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços no 03 / 2019, celebrada entre

O Fundo lYu niciPal de Saúde de Areia Branca, e a empresa cu]os preços estão a seguir

re istra d os or itêm em face da realiza ãodoP ão Presencial no 0

E M PRESA: PROJETT SOLU Ões EM SERVICOS E ALIMEN rq§lr8.E!l__
CN PJ: FONE FAXI 79 3254-L2O3

END.: -MAIL: PROJJ ETT@ BOL' COM. BR

RUNA MARQUES ROCHA SILVA

QTD.

45.000 o,7 2 32.400,00

4 5.000

UNII .

R$

V. TOTAL
R$

Fralda descartável infantil, tiPo
anatômico, tamanho grande, para até 15

kg, flocos de gel, abas antivazamento,
fa ixa ajustável, fitas adesivas
m u ltiaj ustáveis, uso diurno e noturno,
al odão não d eteriora uando molhado
Fra ld a descartável infantil, tiPo
anatômico, tamanho extra grande, para
peso acima de 16 k9, flocos de gel, abas
antivazamento, faixa ajustável, fitas
adesivas multiaj ustáveis, uso diurno e
noturno, algodão não deteriora quando
molhado
Fralda descartável adulto, tipo anatôm ico,

90.000 0,90

35.000

20, 000

81.000,00

0,90 31.500,00

32.000,00
tamanho médio, Para Peso de 40 a 70 kg,
flocos de gel, abas antivazamento. faixa
ajustável, fitas adesivas multiaj ustáveis,
uso diurno e noturno, algodão não

1,60

tamanho grande, Para Peso de 70 a 119
kg, flocos de gel, abas antivazamento,
fáixa ajustável, fitas adesivas

deteriora uando molhado
Fralda desca rtável, tipo anatômico,

ultiajustáveis, uso diurno e noturno,

1, Bo 1 s4.ooo,oo

i

i_- q

oo01-9323.660.743
VENIDA K, No 49O, CONJ

MARCOS FREIRE 3, N

SENHORA DO SOCORRO SE

UNID.

REPRESENTANTE
LEGAL:

IT E N,]

LoopingUnid

f ra iaa descartável infantil, tiPo
anatômico, tamanho pequeno, para até 5
kq, flocos de gel, abas antivazamento/
fa ixa ajustável, fitas adesivas
mu ltiaj ustáveis, uso diurno e noturno,

Fra lda descartável infantil, tiPo
anatômico, tamanho médio, para até 10

kg, flocos de gel, abas antivazamento,
faixa ajustável, fitas adesivas
mu ltiajustáveis, uso diurno e noturno,

1

3

5

al odão não deteriora uando molhado

al odão não dete riora uando molhado

DESCRIÇÃO

Looping

LoopingUnid

LoopingUnid

Cotid ia nUnid

Cotidian6

m
al odão não d ete riora uando molhado

Unid 30.000

)

2019 SRP.

0, 7 2\ 32.400,O0

I

__l

MARCA

UnidZ

4

,-/
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ESTADO DE SERGIPE
lautrcÍpro DE ARErA BRANcA

GABINETE DO GESTOR

7

Fralda descartável, tipo anatômico,
tamanho extra grande, para peso acima
de 120 kg. flocos de gel, abas

antivazamento, faixa ajustável, fitas
adesivas mu ltiajustáveis, uso diurno e

noturno, algodão não deteriora quando

Unid Cotidian 10.0 00 1,90 19.000,00

molhado
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