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ATA DE REGISTRO DE PREçOS No 0212022.

PROCESSO ADMINISTRATTVO DE LICITAçÃO No: 0312022

PREGÃO PRESENCTAL PARA REGISTRO DE PREÇOS No:0212022

PREÂMBULO

Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2022, na sede da Prefeitura Municipal de São
Felix de Minas, foi celebrada e assinada a presente Ata de Registro de Preços,
conforme deliberação da Ata do Pregão Presencial No: 0212022 do respectivo
res;ultado homologado, publicado em 1710212022, que vai assinada pelo Prefeito do
Município de São Felix de Minas e pelo representante legal do licitante classificado
para registro de preços, qualificado e relacionado abaixo, a qual será regida pelas
regras e condições constantes do Processo Licitatorio em epigrafe e nesta Ata de
Registro de Preços.

O lMUNtCiplO Oe SÃO fÉllx DE MINAS - MG, devidamente inscrito no CNPJ sob o
no.01.613.12110001-71, com sede na Rua Frei lnocêncio, 236, centro, nesta cidade,
CEIP: 35.275-000 neste ato representado pelo Prefeito Sr. Marcos Alexandre
Gcrnçalves Sordine, brasileiro, casado, portador do CPF no 115.661.376-08,
resiidente na Rua Orquídea no 17, Bairro Planalto, neste Município, adiante
denominado simplesmente MUNIcÍPlo e oRGÃo GERENCIADOR DO REGISTRO
DE: PREçOS e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo doravante
denominada simplesmente COMPROMISSARIA, com base no Processo de Licitação
No 03/2022,Pre1áo para Registro de Preços No:0212022, e de conformidade com Lei

Federal no. 10.520102; Lei Federal n.o 8.666/93 e Lei Complementar no. 12312006,
obrservadas as cláusulas e condiçÕes seguintes:

1. DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados neste
ltllurnicípio, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor relacionado
a seguir, consignado em ata, pelo pruzo de 12 (doze) meses, objetivando a aquisição
de kits maternidade para atender os grupos operativos de gestantes, nas condiçÕes
esl.abelecidas no ato convocatorio.

1.1. Fornecedor(es)

Enrpresa Drogaleste Perfumaria & Cosméticos Eireli, CNPJ no. 05.018.604/0001-89,
corn sede à Rua Almir Jose Remides no37, CEP: 35.275-000, telefone: (33) 98832-
90,+7, fax: (**) **********, representada por Sro. Fabrício Luiz da Silva, de
na,:ionalidade brasileira, casado, residente e domiciliado em rua Almir Jose Remides
noí17, RG n. 107.36.530 SSP/MG, CPF n. 043.266 .926-21.

cLÁusuLA PRIMEIRA - OBJETO E FINALIDADE - O objeto deste instrumento é o
reçlistro de preços, consignado em Ata, pelo ptazo de 12 (doze) meses, objetivando a
aquisição de kits maternidade para atender os grupos operativos de gestantes,
conforme especificados no item 1.3 desta Ata

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 -
CNPJ : 01 .61 3. 121 lO0O1 -7 1 www.saofelix. mg. gov. br

{';
r?
<:
o
r)

\.

,G
}-



TN l6

§Àü rÊLtx
DE f{IHA§

1.í. A finalidade desta Ata de Registro de Preços é atender as
Ser:retaria Municipal de Saúde realizando as atividades juntamente com as
do do Município.

1.2. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preço e de 12 (doze) meses,
corrtados a partir da assinatura do Compromisso de Fornecedor.

1.3. O valor total registrado nesta Ata de Registro de Preço e de R$ 40.128,00
(quarenta milcento e vinte e oito reais) correspondente aos itens descritos na planilha
aberixo:

4.908,07

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 -
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Unid Qt. Vlr. Unit Vlr. TotalItem Descrição

kit 1200í KIT ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDOS

DA COMPOSIÇAO DO Klr:

UND I 26,540 3184,7401

Conjunto de bebê, composta por 01 camiseta
manga longa e 01 calça comprida, com
elástico na cintura e com punho na barra,
Material: lOO% Algodão. Tamanho P
(Mijãozinho e Pagãozinho), cores: rosa, azul,
verde água e amarelo.

02

Toalha de banho com capuz, com forro de
fralda para bebê confeccionada em 1Q0o/o

algodão, com touca, parte interior revestida em
fralda antialérgica, nas medidas mínimas: 0,70
x 0,90 cm. Cores rosa, azul, verde bebê e
amarelo claro.

UND 1 40,901

03
Trocador de bolsa, porta fralda 66 cm x 40 cm.
Tecido 100% algodão/espuma 1OO% poliéster.
Cores rosa e azul.

UND 1 29,659 3.559,08

04

Banheira paru bebê. Material: Plástico,
resistente, atoxico. Capacidade mínima 20
litros. Medidas: 73 cm x Largura: 39,5 cm x
Atura 25 cm. Cores rosa, azul, verde e
amarelo.

UND 1 38,718 4.646,16

05
Bolsa e frasqueira básica para bebê, 80% pvc
e 2Oo/o poliéster. Cor bege, azul e rosa.

UND 1 73,380 8.085,56

06

Kit Body, c/ 03 peças para bebê de meia
manga, gola expansível, abotoamento por
botões de pressão localizados nas
entrepernas. Composiçáo: 97% algodão, 03%
elastano - tamanho P. Cores: rosa, azul, verde
água, amarelo claro e branco.

UND 1 45,276 5.433,07

07 Fralda descartável infantil, tamanho pequeno
(P), gel ultra absorvente, com barreiras lateral

UND 1 31,851 3.822,16
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cL,ÁusuLA SEGUNDA oBRIcAÇÃo DE FoRNEcIMENTo obriga-se a

Cornpromissária a fornecer os produtos previstos no respectivo edital de licitação e
proposta comercial, que ficam fazendo parte integrante e indissociável do presente
instrumento.

2.1. A fiscalização será ampla, geral e irrestrita, ficando a cargo da Secretaria
Municipal de Saúde.

CL,ÁUSULA TERCEIRA - PRAZO -A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12
(doze) meses, durante o prazo de validade deste compromisso, vigorarâ a ata de
registro de preços a ele integrante, período no qual o Compromissário Fornecedor
estiará obrigado fornecer para o MunicÍpio o objeto deste compromisso, sempre que
por ela for exigido, na quantidade pretendida e dentro das especificaçÕes referidas na
cláusula primeira.

CL/ÁUSULA QUARTA - ACRÉSCIMO - Na hipotese de acréscimo significativo das
querntidades estimadas do objeto constante da Ata de Registro de Preços, o
Cornpromissário Fornecedor deverá providenciar meios para atender o Município.

CLÁUSULI QUINTA - PREFERÊruCll - O Município não estará obrigado a adquirir
do Compromissário Fornecedor uma quantidade mínima dos produtos, objeto do
presente compromisso, ficando o seu exclusivo critério a definição da quantidade, do
momento e da forma de fornecimento.

ctrÁusutA sExTA - vERlFlcAÇÃo Dos PREÇos - A Prefeitura Municipal de são
Félix de Minas poderá, nos termos da legislação em vigor, contratar com outros
fornecedores aquisição dos produtos objeto do presente compromisso, vedada,
todravia, qualquer contratação destes por preços superiores aos que poderiam ser
obtldos do Compromissário Fornecedor

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 -
CNPJ: 01.613.12110001-71 www.saofelix.mg.gov.br
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antivazamentos, prática, anatômica e
confortável com polpa de celulose, gel
polímero superabsorvente, elásticos, filme de
polietileno, fibras de prolipropileno e adesivo
termoplástico, tecido interno macio, embalada
em pacote com no mínimo 32 unidades. Na
embalagem deverão estar impressos todos os
dados do fabricante, lote e validade.

w
1 17,172 2.060,5808

Cueiro flanelado 1,00 x 80 cm. Tecido 10Oo/o

algodão. Cores azul, branco, rosa e verde.
UND

UND 1 22,483 2.697,9909

523,8410
Cotonete 100o/o algodão e possui hastes
plásticas flexíveis, com 75 unidades.

UND 1 4,365

11 Sabonete infantil em barra 909 UND 1 4,056 486,75

\

Kit babete bordado, composto com 3 unidades
1O0o/o algodão 32 cm x 32 cm cada, nas cores
azul, branco, rosa e verde.
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GL,ÁUSULA SÉTIMA - FoRNEGIMENTo - Sempre que necessitar, ao
o período de validade da Ata de Registro de Preço o Município
Cornpromissário Fornecedor para que, no ptazo de 05 (cinco) dias úteis, aperfeiçoe
os instrumentos por ela pretendidos.

CL,ÁUSULA OTTAVA - ORDEM DE FORNECIMENTO - AS OTdCNS dE fOTNEC|MCNtO

ou instrumentos equivalentes, de que trata a cláusula antecedente serão
consideradas, para todos os fins de direito, contratos acessórios ao presente

cornpromisso.

GL,ÁUSULA NONA ESPECIFICAÇOES As ordens de fornecimento ou
instrumento equivalentes, descritos na Cláusula anterior deverão conter:

9.1. lndicação dos recursos orçamentários disponíveis e disponibilidade financeira
certificada pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento;

9.2. Descrição do objeto, quantidade, marca e valor constante da planilha do
vencedor;

9.3. Local, dia e hora previstos para entrega;

9.4. Assinatura e identificação do requisitante e do ordenador de despesa;

9.5. Número de identificação do Processo Licitatorio e da Ata de Registro de Preços;

9.6. Historico adequado para garantia de entrega do objeto.

CL,ÁUSULA DÉclMA - coNvocAÇÃo - Será facultada ao Município convocar o
Cornpromissário Fornecedor para aperfeiçoar tantos contratos acessórios de
fornecimento quantos forem necessárias para o atendimento de suas necessidades,
respeitado o disposto na cláusula quarta.

CL,ÁUSULA oÉCIUe PRIMEIRA NÃO COMPARECIMENTO O não

conlparecimento injustificado do Compromissário Fornecedor no pruzo assinalado na
cláusula sétima para o aperfeiçoamento do contrato acessório de fornecimento, será
corrsiderado como fato qualificador da inexecução total do presente compromisso,
para os fins previstos na legislação em vigor e no presente contrato.

cL,ÁusuLA DÉctMA SEGUNDA - PREçO E DAS CONDTÇOES DE PAGAMENTO

- Cts valores do objeto do presente, serão os constantes da proposta do vencedor e
os registrados na Ata de Registro de Preços.

12.1. Parafazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar nota fiscal/fatura,
de acordo com a Nota de Empenho, indicando o objeto, quantidade, preço unitário e
preço total.

12.2. O pagamento não será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação
querlquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inarJimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou
correção monetária.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP:
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12.3. Quando houver necessidade, fica resguardado à Prefeitura Mun
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Felix de Minas o direito de solicitar quantos produtos/serviços forem n

atendimento às suas atividades.

12.6. Aquele que por ocasião da execução do objeto licitado, deixar de atender algum
dos quesitos obrigatórios constantes do Termo de Referência, deverá ser substituído
de imediato, sem prejuízo da aplicação das sançÕes previstas.

12.7. O pagamento somente será realizado apos a comprovação de regularidade da

doc;umentação obrigatória da licitante vencedora, por meio de consulta "on-line" feita
pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento ou mediante a apresentação
da documentação obrigatória (FGTS e INSS), devidamente atualizada.

cL,ÁusuLA DÉctMA TERGETRA - ATUALTZAÇÃo FINANCEIRA, Do coNTRoLE
E E,A REVISÃO DE PREÇOS - Os preços não serão objeto de atualização financeira
por via da aplicação de qualquer índice de correção monetária, ou mesmo de reajuste
de qualquer natureza, dentro do prazo de 12 (doze) meses, salvo alterações na
legislação federal ou comprovado desequilíbrio financeiro do mercado petrolífero.

CL,ÁUSULA DÉctMA QUARTA - FoRNEGIMENTo - o fornecimento do objeto do
presente compromisso deverá ser realizado pelo Compromissário Fornecedor de
acordo com ordem de fornecimento, obedecidas às instruções relativas a dia, horário
e demais condições.

14.1. O Compromissário Fornecedor terá 24 (vinte e quatro) horas, contados da
retirada da Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente, para contestá-lo.

cL,ÁusuLA oÉctrrtta eutNTA - INSPEçÕES E TESTES - o custo com as
inspeções, testes e quaisquer outras provas exigidas, nos termos das normas técnicas
exi:;tentes, indispensáveis para a comprovação da boa execução do compromisso de
fornecimento correrão por conta do Compromissário Fornecedor.

cL,ÁusULA DÉctMA SEXTA - ESPEGIFICAÇÕES - Estando os produtos em
des;acordo com as especificaçÕes e condiçÕes detalhadas no Edital, na Ata de
Re1;istro de Preços e na proposta o Compromissário Fornecedor deverá retirá-los do
locial onde se encontrarem armazenadas, no pruzo de 24 (vinte e quatro) horas da
cornunicação para assim proceder, sob pena de configuração da inexecução das
obrigações assumidas no presente instrumento, sem prejuízo das sanções cabíveis.

cL,ÁusuLA DÉctMA SÉTIMA - SUBCONTRATAÇÃO - Não será admitida, a

qualquer título, a subcontratação de terceiros pelo Compromissário Fornecedor, sem
expressa anuência da Prefeitura.

cL,ÁusuLA DÉctMA otrAVA - SANÇÕES ADMTNISTRATTvAS - o atraso na
entrega, sujeitará o compromissário fornecedor à multa de mora de 0,5% do valor do
contrato por dia de atraso.

cLÁUSULA DÉclMA NONA - RElNclDÊrucla - Ocorrendo o atraso no fornecimento
por duas ou mais vezes consecutivas ou alternadas, a multa a ser aplicada será de
0,5o/o do valor do contrato por dia de atraso, limitando-se a 1 0o/o (dez por cento).

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 -
CNPJ: 01.613.12110001-71 www.saofelix.mg.gov.br
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CLÁUSULA vlGÉStMA - DA lNExEcuÇÃo - A inexecução tota
presente compromisso de fornecimento acarretará na tomada as seg
contra Compromissário Fornecedor:

20.1. Advertência;

20.2. Multa;

ul

20.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
corn a Administração Pública, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

CL,ÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - MULTA - o atraso no fornecimento de qualquer
parcela do objeto sujeitará o compromissário fornecedor à multa de mora de 0,5% do
vah)r da Ordem de Fornecimento, por dia de atraso;

21.1. O atraso reiterado no fornecimento sujeitará o compromissário à multa de mora
de 0,5% do valor da Ordem de Fornecimento contrato, por dia de atraso;

21.2. A inexecução total do compromisso sujeitará o compromissário fornecedor à

multa de 10% (dez por cento) do valor total do compromisso do fornecimento;

21.3. O fornecimento do objeto em níveis de qualidade ou quantidade inferior ao
der,,ido sujeitará o compromissário fornecedor a multa de 0,5% do valor total estimado
para o presente fornecimento, por dia de atraso no cumprimento do estabelecido.

21.4. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento
adrninistrativo específico, sendo assegurado ao particular o direito ao contraditorio e
ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes;

21.5. As multas são excludentes e independentes e não eximem Compromissário
Fornecedor da plena execução dos fornecimentos contratados.

21.6. O valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento.

21.7. As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelo

representante da Administração, nos moldes do art. 67, § 1o da Lei 8.666/93.

CL,ÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DEFESA - Será garantido ao Compromissário
Fornecedor o direito de apresentação de prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, nas hipóteses em que se tiver por cabível a aplicação das penalidades previstas
nes;te compromisso.

cL,ÁUSULA VIGÉSIMA TERcEIRA RESCISÃO DO COMPROMISSO DE
FORNECIMENTO POR ATO UNILATERAL - A rescisão administrativa do presente
conrpromisso de fornecimento por ato unilateral da Prefeitura obedecerá ao disposto
no parágrafo único do art. 78, da Lei Federal no. 8.666 , de 21 de junho de 1993.

cL,ÁusuLA vtcÉstMA QUARTA - vtNcULAÇÃo Ao EDTTAL - Para efeitos
obrigacionais tanto no Edital da Licitação na modalidade Pregão para o Registro de
Preços No: 0212022, quanto às propostas nela adjudicadas, bem como a Ata de
Registro de Preços, integram o presente compromisso de fornecimento, devendo seus

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 -
CNPJ : 01 .6'l 3. 1 21 lOO01 -7 1 wvrrw. saofelix. mg. gov. br
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terrnos e condições ser considerados como partes integrantes
i nsí:rumento contratuais.

CL,ÁUSULA VTGESIMA QUTNTA - FORO - Para todas as questÕes pertinentes ao
presente compromisso de fornecimento, o Foro será o da Comarca de Mantena - MG,

corn renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente colnpromisso
de fornecimento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, com 2 (duas) testemunhas
insl,rumentárias para que produza jurídicos e legais efeitos.

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, 18 de fevereiro de 2022
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