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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS m SRP-p7/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos dois dia(s) do mês de março de dois mil e vinte um , o Município de São João dos Patos, com sede na
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro, CEP 65665-000 nos termos da Lei ns 10 520, de 17 de julho de 2002,
publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da
proposta apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n" SRP-07/2021, RESOLVE registrar os
preços para aquisição de enxovais para recém-nascidos da Secretaria Municipal Assistência Social do Município
de São João dos Patos - MA, tendo sido os referidos preços oferecidos peja empresa cuja proposta foi
classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÃUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
f

1.1. Registro de Preços ,para a aquisição de enxovais para recém-nascidos dá Secfjetaria Municipal
AssistênciaSocialdõ Münlcípiò de.São João dos Pãtos-MA, para o exercíciode 2021. >[ <!

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS r

Apresente Ata de Registro dèfreçós teráivalídade por 12 (dòze)"meses contadora partir da süa assinatura.
Parágrafo primeiro; Durante o.prazò.de validade desta Ata de Registro.de Preços," a CONTRATANTE não estará
obrigada a adquirir os produto/set^lçó citados ná Cláusula Primeira 'exclusivaménte'pelo Sistema Registro de
Preços, podendo fazê-lo por meiò dè outra licitação, quando julgar conveniente,'sem que| caiba recurso ou
Indenização de qualquer espécie ao-FORNECEDOR, sendo,entretanto, assegurada aò,beneficiário do registro, a
preferência de fornecimento em igualdade de con"dições. .

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preçosq .fornecedor assume o compromisso
de atender, durante o prazo de sua'yigência, os pedidos realizados, e se òbrigéia cumprir, na íntegra, todas as
condições estabelecidas, ficánda sujéltó,'inclusive, às penalidades'legalmente
de quaisquer de suas cláusulas."'

CLÁUSULA TERCEIRA -DA UTILIZA'çÃÒ'bAÀTA DE REGISTRO DE PREÇO_S '

cabíveis peió descumprimento

I
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de. Preçqs-qlialqueri-órgâo ou entidade'da Adrninistração Pública
Municipal que não tenha participado do cérta'mé'licitatério," mediánté prévia
que devidamente comprovada a vantagem.

consulta ao contratante, desde
^ • í fi

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro^ de Preços, ^quando desejarem
fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão rrianifestar seu interesse jurito ao Contratante, para
que este indique ós possíveis fornecedores e respectivos preços a serem jaraticádos, obedecida à ordem de
classificação. ^ - - - •

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados
em Ata,desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidascom o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais poroutrosórgãos ou entidades nãopoderão exceder, porórgão ou
entidade, a cinqüenta por centodos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
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Parágrafo quarto: As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada Item registrado na ata de registro de preços para oórgãojgerenciador epara os órgãos
participantes, independentementedo númerode órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL EPRAZO DE ENTREGA

Orecebimento, o locai e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com asespecificações contida
na ordem de compra, sendoque a entregadeve ser realizada de forma imediata.

Parágrafo Único: Aempresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as saTções previstas no item 27 do
Edital em conformidade com a Lei8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DOPAGAMENTO

Opagamento será efetuado mediante á entrega dos produto/serviço acompêi^
discriminada de acordo com a nota de empenho, após a "conferência da['pLiantidade je qualidade dos
materiais/serviçòs por gestòr aser designado pela contratante. Observado o^Recebimento definitivo da Nota
Fiscal emitida pela empresa com discriminação 'dos bens,•juntamente com oTermo de Recebimento, será esta
atestada e encaminhada à administração daentidade contratante pára fins liquidação. •'

nhadçs da fatura {nota fiscal),

íT-.

Parágrafo Primeiro: Opagamento será creditado em favor do FOFÍNECEDÒR, por meio de ordem bancária ou
cheque nominativo, o quai-ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do J.recebimento definitivo dos
materiais/serviços, após a aceitação e atesto nasNotas Fiscais/Faturas.- J í

[ • ; ;l
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento á ser efetuado ao
FORNECEDOR, para vérificação dá sitüação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação,
cujos resultados serãoimpressos e juntados aos autos doprocesso próprio. / :

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de, multa, o valor'será descontado^ de; qualquer] fatura ou crédito
existente na contratante emrfayor\do.FORNECEDOR. Caso aWltá seja superior',ao crédito eventualmente
existente, a diferença será cobrará Ádmihistratiyamente oU judiçialmenté,.se necessário. \\

• ^•• li', í
Parágrafo Quarto: Nos casos de^evêntuáis atrasosrde^pagarrientò,-desde|;que a Contr
concorrido de alguma forma para •Unto,?fÍca-conyencrona'dá-ã-taxa de atualização finat

j .à.^ ^ /-» «k árk ofâfíwn aMimnIpmPntfS

EM=lxNxVP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N= númerode diasentre a data prevista para o pagamentoe a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser pagar
TX = percentual da Taxa anual= 6%
I= índicede compensaçãofinanceira, assimapurado:
I = (TX/IOO) _ 1=(6/100) _ 1=0,00016438

365 365

Acompensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fis( al/Fatura, após aocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Aentrega dos produto/serviço só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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Contratada não tenha

financeira devida pela

contratante, entre a data acima referida .e-a correspondèntè ao. efetivo :idÍmplemento do fornecimento,
mediante a aplicação da seguinte fórmula: . "
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0 fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a
entrega deies decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregio Presencial para Registro de Preços n' SRP-D7/2021, a
Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes
sanções:

1- Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra recibo do representante
legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente
justificativas para oatraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;^ |

•• - i'h; !i
II - multa de 0,l%j (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações
estabelecidas, aíé o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos pr|Odutd/serviçò não entregues,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; J

' j( / ' i'
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dò materiàlnão entregues, no caso de inexecução total ou
parcial do objeto contratado, recolhida np prazo dé 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial,
sem embargo, de indenização dos prejuízos^ porventura causados ao contratante pèlà não execução parcial ou
total do contrato. .. '' » ; i

^ T'-, , i;
' ' • I' ^

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratarcom a Administração Pública,ipelo prazo de até
05 (cinco) anos, garantido o diréitp prévio" da citação e.de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos
determinantes da punição ouaté,que seja promovida a reabilitação perante a fjróprla autoridade queaplicou a
penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua prò|josta, não celebrar ocontrato,
deixar de entregar a documentação exigida para o certame -ou apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento dà execução do seulobjetp, não mantiver a proposta,, falhar ou
pactuado, comportar-se de modojriidôneo ou.cometer fraude fiscal./ ^'

fraudar na execução do objeto
i • 1'

Parágrafo Segundo - As sanções", previstas nó-Inciso I e no'parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser
aplicadas juntarnente com as dos,incisos "M" e "III", facultada'a defesa préviaj do jnteressado, no respectivoprocesso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. , • _-| {
Parágrafo Terceiro - Sé a multa for dej válor-superior aoVál^ da garantia'arestada, além da perda desta,
responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela
Administração ou, quando for ocaso, cobrada judicialmente. • Í i '

Parágrafo Quarto -As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto áo cadastro jje fornecedores da
entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ^ser descrédenciado por igual
período, sem prejuízo dasmultas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DEPREÇOS

AAta de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei n®
8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: Opreço registrado poderá serrevisto em face da eventunl redução daqueles praticados no
, mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à' negociação para redução de
preços esua adequação ao praticado pelo mercado. |
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto; Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores,
visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado,não puder cumpriro compromisso, o Contratante poderá:

i - Liberar o fornecedor'do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade
dos motivose comprovantes apresentados, e se a comunicaçãoocorreu antes do pedido do fornecimento;

il -Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidadé de negociação! f ;'
Parágrafo Sexto: Nãb havendo êxito nas negociações; óContratante procederá lè^ revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando asmedidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. jl

CLÁUSULA NONA -DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO ÒBJETp DA ATA DE ItEGISJRO DEjPREÇOS
Orecebimento do objeto constante da presente ata está condicionadò'à obse^ância de süas especificações
técnicas, amostras, e quando couber embalagens e" instruções, cabendo a^jverificação !ao representante
designado pela contratante. ' ij j;
Parágrafo Primeiro: Os Produtos entregues deverão está em perfeito estado, assim" e deverão ser entregues no
endereço constante na ordem de compra, acompanhados dasrespectivas notasfiscais; j'

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma: . " .

1- Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da
as especificações constantesda propostada erhprèsa, marca, modejo e especificações técnicas.

conformidade do material com

ii - Definitivamente, após a verificação dá qualidade, da-quahtidadè-dòs produto/serviço é sua conseqüente
aceitação, mediante a emissão doTermo de-Rêcébimento Defin[tlyò assinado pelas partesem até 5 (cinco) dias
úteis após o recebimento provisório.

CLÂUSUU DÉCIMA - DÕCANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

• A pedido, quando:
- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força
maior;

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de
mercado dos insumos que compõem o custo do material.

• Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduziro preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticadosno mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processolicitatório;

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de
Preços;
- caracterizada qualquerhipótesede inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro
de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

• Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratantefará o devido.apostijamento na Ata de
Registro de Preços e informará aosfornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

FOLHA n"

Rubrica

unicefí^i

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DA AUTORIZAÇÃO PARÁ AQUISIÇÃO EEMISSÃO, DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objetoda presente Ata de Registro de Preços serãoautorizadas,ícasp a caso,' pela contratante.

Parágrafo Único: A emissâo das: ordens de fornecimento, "suaíretificaçâo ou cancelamento, total ou parcial,
será igualmente autorizada pejo órgão requisitante. "

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA"^- DOS PREÇOS EITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa.classiflçada em primeiro lugar, signatária da presente Àta de Registro de
Preços, constam'do Encarte, que se constitui em anexo àpresente Ata de Régislro de Preços.j

Parágrafo Único: Os, preços, expressos em Real (R$), serão fixos'erirreajustaveis p
meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA : DAS OBRIGAÇÕES DOFORNECEDOR

', \ i. i:
Aempresa fornecedora comprdrn'ete-se á cumprir as obrigações constantés no.[edital é contrato, sem prejuízo
dasdecorrentes das normas„dos,anexos e da natureza da atividade. • ' •

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTFWTANTE .

São obrigações do CONTRATANTE, além dasconstantés no edital e do Contrato:'

r •, '

peió período de 12 (doze]

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) ;Nota{s) Fiscal(ais)/Fatura(s) dá contratada, após a efetiva
entrega dos materiais/serviços e emissão do Termo dè Recebimento D,efinitivo;[ |

. ' . tí '' .•••'
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente
designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços r^ SRP-07/2021 e a proposta da
empresa classificada em 12 lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições
constantes das Leis nSs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de SÃO JOÃO DOS PATOS, com exclusão
de qualquer outro.

E, por estarem assim, Justas e contratadas, firmam o presente instrumento ern 2 (duas) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, 27 de abril de 2023

[tMUWICÍPIO de SÃcllOÃO DOS PATOS
^ C.N.P.J. ns 06.089.668/0001-33

Géssyka Raflégía-Limà Sousa
Secretária.MunicIpal'de'ÃssistêncÍa Social

ÓrgãoGerenciador".'

,ir"^

OLIPIA FERNANDA DE AGUIAR BRANDÃO EÇIA LTDA'
;,C.N.P.J. n® 13.806.992/0001-90 ' .

Fornecedor Registrado .

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dosPatos/MA
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RAZÃO SOCIAL: OLIPIA FERNANDA DE AGUIAR BRANDÃO ECIA LTDA | í
CNPJ: 13.806.992/0001-90 | ;

Endereço: Ruada Faixa, na 298, Centro, Peritoró-MA I
Represetante: Oiipia Fernanda de Aguiar Brandão I i
CPF: 044.466.263-45 ^ .\.j

. , . ITENS EXCLUSIVOS PARA ME EEPP Üf ; ' [
Item / . Descrição Unidade Quantidade; Valor Unit. Valor Total

1 Banheira plástica para banho derecérnmascido. Unidades soo: RS 19,00 RS11.400,00

2
Fralda descartável infantil para até S kg pacote contendo 10
unidades.

; Pacotes
tiii :

1.200 < R$j8,90 RS10.680,00

3 Fralda lírio branca pacote contendo 5_unidades. , ..Pacotes 1.200 ' R$Í7,90 RS 21.480,00
4 Mijão simples . . Unidades -1.800 ' ' RS:9,8S RS17.730,00
5 Toalha de banho com capuz Unidades 400 ' , RS 11,95 RS4.780,00
6 Pagão completo •" ' Unidades •'.900-.::,' RS 24.90 RS 22.410,00
7 Chupeta bico de silicohe • ' Unidades: V" 400\'^' l .RS'6,99 RS 2.796,00

8
Camisainfantilpara criançasde 0a6'anos com ou sem ' ;
manga em malha de algodão'pénteádo;'sem estampa.". '

Unidades
•7

MVV
^/ 600 -V"
iti

RS '̂5,35
Ji •

R$3.810,00

9 Meia infantil ' . Pares / '/ 600 •• RS: 3,99 RS 2.394,00

10
Cueiro bercinho liso 50 cmxSOcmipacote contendo 03"'
unidades. ' ' l'-.^- - - •' 'Unidades 800 ^ .

l f .'t •=
RS'9,99

.1
RS 7.992,00

11
Manta dupla face bercinho malha estampado liso '
90cmx90cm pacote,com 01 unidade peixinho - "

.Unidades.
íá , :

..1 400 :
H .

RS39,90 RS15.960,00

12 Mamadeira kit com 03 unidades dè 250 ml,160 ml,7C ml. ,Kits. • 600 RS 54,50 RS 32.700,00
13 Talco embalagem com 80g.- j, Unidades 600 RS:9,85 RS5.910,00
14 Pomada para assadura 45g /''A \\\ Unidades "400 ^ • R$.9.85 RS3.940,00

' i-, .VALOR TOTAL MÉDIO V, : t',?' !' R$ 163.982,00
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Géssyka Raflégiã Urna Sousa

S^retáría Munícipai de Assistência Social
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OLIPIA FERNANDA DE AGUIAR BRANDÃO E CIA ITDA

C.N.P.J. na 13.806.992/0001-90
Fornecedor Registrado

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA

OLIPIA

FERNANDA

DE AGUIAR

Assinado deforma

digitai por OLIPIA
.FERNANDA DE

'̂ GUIAR
BRANDAO:044466263

BRANDAO:04-«^'^^
Dados: 2021.04.27
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