
ATA DE REGISTRO DE PREçOS NO 04/2O2O

o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no CNPJ sob o no

11.402.091/0001-08, localizado à Rua Heracliton Diniz, no 90, centro, doravante denominado

CoNTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr. FRANCISCO JOSE SAMPAIO,

Dortador do RG no 2.889.856 SSP/PE e do CPF no 2,22.517 3f334, considerando o julgamento

dO PREGÃO PRESENCIAL NO O5l2O20 SRP, PArA REGISTRO DE PREçOS, E A SUA

respectiva homologação, RESôL,E rêgistrar o, pi"çor da empresa: PROJETT sgLUçÕES EM

SE|VICOS E AaIúENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n" 23.660.7 43l0001-9 3,

estabelecida na Avenida K, no 490, Conj. t'4arcos Freire 3, NOssa senhora do socorro/sE, neste

áiá, .epresentada peto Senhor JOÃO LUIZ SILVA MARQUES, portador do R.G. no 579.O24

SSÉ7SÉ e do CpF n" 266.600.595-04. Atendendo as condições previstas no instrumento

convocatório e as constant; dásta nta de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às

normas constantes das Leis no 10.520/02, no 8.666/93 e alterações, e Decretos no 864/201-7

e no 958/2018, e em conformidade com as disposições a seguir:
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indireta, sob o regime de

03. O PREC OEDAS CON DI õEs DE PAGAMEN TO

03 1. Os materiais serão fornecidos pelos p reços registrados constantes do Anexo I desta Ata'

§1o Os pagamentos serão efetuados em uié:O ltrinta; dias após a entrega dos materiais,

a pós atestaç ão do responsável pelo recebimento;
Para fa zer jus ao pagamento, a futura fornecedora deverá apresentar, nota fiscal, com o

respectivo termo de recebimento, atestado pe lo setor competente do Fundo Municipal de

Saúde, prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e MuniciPal, Certidões

de Reg ularidade de quitação juntô ao II'(SS, FGTS e CNDI- AIUA liza d a s;

§30 Nenhum pagamento será efetuado ao Adjudicatário enquanto houver pendência de

liquidação de obrigação financeira, ern virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

§4" - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento a nteciPado;

§50 No caso de atraso de Pagamento, será utilizado, para atualização do valor rYlencior'lado

no capur desta Cláusula, o ÍndiCe Nacional de Preços ao ConsumidÔr - INPC/IBGE;

§60 Nestes preços estã o lncluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorraTn

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

p revide nciários, ad m in istração, tributos, emolumentos e contribuiÇões de clualquer natureza

04. DO REA]USTE DE PR ECOS
04.1. Não haverá reajuste de preços
04.2. Os preços registrados poderã
preços praticados no mercado ou ca

cabendo ao órgão gerenciador Prom
as disposições contidas na alinea "d"

durante o período de vigência da ata
o seÍ revistos em decorrência de eventual redução dos

ncelados por Fato que eleve o custo dos itens registrados,
over as negociações junto aos adjudicatários, obscrva-das

do inciso Iido caput do art 65 da Lei no 8.666, de 1993;

O1. DO OBJETO
01.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para aquisição futura e parcelada de

fraldas descartáveis para atender as demandas do Fundo lvlunicipal de Saúde e da Secretaria

úunicipar de Educação, de aiordo com as especificações constantes do Edital de Pregão

presencial no 05/2020 5RP e seus anexos, e propostas de preços apresentadas, de acordÔ com

o art. 55, XI da Lei n. g.666/93, passanáo iais documentos a fazer parte integrante do

presente instrumento para todos os fins de direito'

02. DO REGIME DE EXECUCAO
ãtrc "bjet" 

setá e-ecutàdo mediante a forma de execução

empreitada por preço unitário, nos termos da Lei no 8'666/93 '

§20

/
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§lo.Quandoopreçoregistradotornar.sesuperioraopreçopraticadonomercadopÔrmotivo
iupervàniente, o órgão jerenciador convocará os adjudicatários para renegociarem a redução

dos preços aos valores praticados pelo mercado;

5Zo'- O adjudicatário obriga-se a repassar ao Fundo Municipal de saúde todos os preços e

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

vigentes;
§3"o - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o adjudicatário

Ãão pràe, cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

;;;:;;"; o'adludicatário do comprõmisio assumido, caso a comunicação ocorra antes da

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

dos motivos e comprovantes apresentados;
§50 - Convocar os demais adjudicatários para assegurar igual oportunidade de l:S?cl1ç1o-;- -= -
§Oo - t,tão havendo êxito nas negociações, o órgão ge.renciador deverá proceder a revogaçao

ãa ata de registro de preços, ado[ando as medidàs cabíveis para obtenção da contratação mais

va ntajosa;
i)"--'À "ua"a" 

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

ã acréscimo de que trata a alínea',d,,do inciso II do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

05. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRECO§
05.1. A vatidade da p rese ntãllã?l-Ã6 isüo de preços é de 12 (doze) meses, contados da

data de sua assinatu ra.

§1.-Findoeste,aspartesnãopoderãoexigirumadaoutraoexaurimentodosquantitativos
[revistos no instrumento convocatório, consiáerando-se perfeitamente realizado o objeto desta

ata.

06. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
06.1. Os itens, quando, o"uããã t*ãntr6*. * almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde'

em até 02 (dois) dias, conta;os a partir d;solicitação, sendo recebidos por servidor designado

para tat finalidade, mediante solicitação formal e nas quantidades indicadas, em horário de

ex ped ie nte no órgão.
l1ã - ó iunao M"unicipal de Saúde não se obriga a adquirir os materiais registrados nesta Ata

deRegistrodePreçoS,n".'.nu,,.nodasq-uantidadesindicadasnasplanilhaS,podendo
pàroí"|. a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades, podendo ainda realizar

i.ituçao específica para aquisição de um ou mais itens, hipótese em quer.em igu€ldades de

;;f],çõ"r; f r"çor,'o uenericiáiio do registro terá preferência, nos termos do Art. 15, § 40 da

Lei 8.666/93.

to do referido L'bjeto desta ARP correrão à conta

Orçamento Programa deste Fundo, com dotação

suficiente, obedecendo à classificação pertinente'

08. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
ogl. o F.r"d" lr4*jce"l de saúde, durante a vigência desta Ata, compromete-se a:

uióu.ignut servidor do Fundo 14unicipal de Saúde para proceder ao recebimento

07. A DOTAcÁo oR AMENT RIA
07.1. As despesas oriundas com o pagamen

dos recursos orçamentários consignados no

materia is;
b) Rejeitar os materiais q ue não atendam aos requisitos constantes no item 6;

c) Efetua r os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata;

d) Promover a mPla Pesqu isa de mercado, de forma a comprovar que os preços reg

permanecem comPatíveis com os praticados no mercado

08.2. o(s) adj ud icatá rio(s), durante a vigência desta Ata , compromete(m)-se a

a) Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro d e Preços, as extgências de ha

ou condições determinada s no procedimento da licitação

dos

istrados

bilitação
ob pena

2
de sua rescisão e aPlicação das pe na iid ades ora Previstas;

que da rá origem a mesma, s

&"



b) Fornecer os materiais conforme especificação, marca, modelo e preço registrados e na

Íorma prevista;
c) substituir às suas expensas, qualquer material entregue em desacordo com as

especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a

apresentar problema quanto ao seu uso dentro do período de garantia;
d) etocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, de forma
píena e satisfatória, Sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Fundo Municipal de Saúde;
e) Responsa biliza r-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes do

fornecÍmento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer ao

Fundo 14unicipal de Saúde comprovante de quitação com os órgãos competentes;
f) Responsabjlizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de

Faltas por ela cometidas durante o fornecimento;
g) Responsabiliza r-se pelos danos causados diretamente ao Fundo Municipal de Saúde e/ou a

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

reduzindo essa responsa bilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Fundo l'4unicipal de

Saúde;
h) Responsa biliza r-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de

Autorização que se façam necessários à execução do fornecimento;
i) Não tiansierir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com o Fundo Municipal de

Saúde, sem prevra e expressa anuência.
j) Não realizar associaÇão com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a

iusão, cisão ou incorpoiação, sem prévia a expressa anuência do Fundo Municipal de Saúde.

09. DAS PÊNALIDADES E MULTAS
09.1. Pelo atraso injustificado nos fornecimentos, pela inexecuç
pactuado, conforme o caso, o Fundo Municipal de Saúde poder

seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei no 8.666/93, 9a
prejuízo de perda da garantia prestada:
I - adve rtência;
ll - multa de 0,50/o (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10o/o (dez por

cento) sobre o valor do(s) material(is), em decorrência de atraso injustificado na execução dos

fornecimentos;
III - multa de 100/o (dez por cento) sobre o valor total do(s) material(is), no caso de

inexecução total ou parcial dos mesmos;
IV - suipensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

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

v - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

ão total ou parcial do objeto
á aplicar ao Adjudicatário as
rantida a prévia defesa, sem

10. D CANC E LA ENTO DA TA DE REGISTRO DE P ECOS

10,1. o registro do adjudicatário
I - O adjudicatário descumPrir as
II - O adjudicatário não retirar
estabelecido Pela administração,
III - O adjudicatário não aceita

será ca ncelado quando:
condições da Ata de Registro de Preços;
a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo

sem justificativa aceitável;
r reduzir o seu preÇo, na hipótese deste se tornar superlor

àqueles praticados no mercado;
lV - O adjudicatário sofrer quairqrer das sanções previstas na cláusula anterior, paráqrafos IV

eV.
earágrafo único - o cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV
destã cláusula será formalizado por despaiho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório

e a ampla defesa.
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11.1. Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8'
Cristina de Souza Pinheiro, para acompanhar e fiscalizar
de Preços.
§ro - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade do

iornecimento dos materiais com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados

para garantir a qualidade desejada.
izo i a ação da fiscalizaçáo não exonera o Adjudicatário de suas responsabilidad es

contratua is.

12. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
121. O "bpt" 

d" futura confifãção será recebido de acordo com o disposto art.73, ll, a e b

da Lei no 8,666/93.

11. DO COMPANHAME TO E DA FISCA ZACAO

13. DO FORO
13.1. As partes contratantes elegem o Foro
como único competente para dirimir as ques

666/93, fica designada a Sr.a Sheila
execução da presente Ata de Registro

da Comarca de Areia Branca, Estado de Sergipe,
tões que porventura surgirem acerca do presente

instrumento, com renúncia expressa por qualquer outro'

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

produza seus efe itos legais.

Areia Branca/SE,08 de aio de 2
(

Uí, FUNDO MUNICI
Contra

FRANCISCO JO

PROJETT SOLUç OES EM
For or TA

LI M ENTOS RELI

DE
te

ESA IO
Gestor do FM

CC

JoÃo I ILV MARQU
epr entante legal

o
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AN EXO
REGISTRO DE PREçOS

re istra d os or item em face da rea liza o do Pre ão Presencial no 05/2020 SRP

ROJ ETT SOLU ES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: NE FAX: 79 3254-12O3

vENIDA K, No 490, .CONJ.

END.: MARCOS FREIRE 3, NO -MAIL: P ROJJ ETT@ BOL.CO M ' BR
ENHORA DO SOCORRO/SE

RE PRESENTANTE
LEGAL:

DESCRIÇAO
V. TOTAL

R$;;t

1

2

3

4

OAO LUIZ SILVA MARQUES

uso
não

90.000 39.600,00

0,49 I 44.100,00

140.000 77.000,00

70.000 48.300,00

ITUNQTD.
R$

0,44

0,5s

0,69

0,96

Fralda descartável infantil, tipo
anatômico, tamanho pequeno, para
até 5 kg, flocos de gel, abas
antivazamento, fa ixa ajustável,
fitas adesivas m u ltiaj ustávers, uso
drurno e notunlo, algodào não
deteriora quando molhado

Fralda descartável infantil, tiPo
anatômico, tamanho médio, Para
até 10 kg, flocos de gel, abas
antivazamento, fa ixa aj ustável,
fitas adesivas mu ltiaj ustáveis,
d iu rno e noturno, algodão
qete riora Sqello11g1hggq _
Fralda descartável infantil, tiPo
anatômico, tamanho grande, Para
até 15 k9, flocos de gel, abas
antivazamento, faixa aj ustável,
Fitas adesivas mu ltiaj ustáveis,
diurno e noturno, algodão
deteriora quando molhado

Fra lda descartável infantil, tiPo
anatômico, tamanho extra g rande,
para peso acima de 16 kg, flocos
de gel, abas antivazamento, faixa

uso
nao

aj ustável,
multiajustáveis,

Fitas adesivas
uso diurno e

noturno, algodão não deteriora
uando molhado

Fra lda descartável adulto, tiPo
anatômico, tamanho médio, Para
peso de 40 kg, flocos de gel, abas
antivazamento, faixa aj ustável,
frtas adestvas m u ltiaj ustáveis, uso
drurno e noturno, alqodào não

...)

5
BEM ESTAR
CONFORT

19.2C0,00

UNIDIYARCA

FOFURA Unid

Un idFOFURA

FOFURA

FOFURA Unid

E M PRESA:
3.6,60.743 oool-93

,i deteriola quando molhado

20.000

5

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n" 04/2O2O, celebrada entre
o Fundo l4unicipal de Saúde de Areia Branca, e a empresa cujos preços estão a seguir

L

90.0 00

Unid

Unid
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6

7

8

Fralda descartável ad u lto, tipo
anatômico, tamanho médio, para
peso de 40 a 70 kg, flocos de gel,
abas antivazamento, fa ixa
a-iustável, fitas adesivas
m u ltiaj ustáveis, uso diurno e

noturno, algodão não dete riora
uando molhado

Fralda descartável, tipo anatômico,
tamanho grande, para peso de 70
a 119 kg, flocos de gel, abas
antivazamento, faixa ajustável,
fitas adesivas mu ltiaj ustáveis, uso
diurno e noturno, algodão não

Fra lda descartável, tipo anatômico,
tamanho extra grande, Para Peso
acima de 120 kg, flocos de gel,

Unid 60.000 1,0 3

BEN ESTAR
CONFORT

Un id 40.000 1-,O7 40.800,00

BEM ESTAR
CONFORT

deteriora uando molhado

abas antivazamento,
ajustável, fitas

faixa
adesivas

BEI'1 ESTAR
CON FORT

Unid 20.000 1,0 5 21 .000,00

mu ltiaj ustáveis, uso diurno e
noturno, algodão não dete riora

uando molhado

61.800,00

I
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