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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UMBAÚBA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 03/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EPI DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UMBAÚBA/SE.
Aos 29 dias do mês de abril do ano de 2022, O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UMBAÚBA,
com sede na Rua Júlio Dionísio Soares, nº 32 - Centro de Umbaúba - Sergipe, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
14.569.416/0001-30, neste ato representada por sua Secretária a Sr. Rose Aline Nascimento Ávila, doravante
denominado simplesmente ORGAO GERENCIADOR, e a empresa JOSEFA ALVES DOS SANTOS
ITABAIANINHA- 32.749.202/0001-27, NATYFLORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 02.871.894/0001-10, ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80 REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA - 17.263.792/0001-90, e, daqui por diante, denominada simplesmente
FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma da pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Municipal nº 942/2018 e 1392/2020, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e
alterações posteriores, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela
Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no
8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE
MATERIAL DE EPI DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE UMBAÚBA/SE, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão
Eletrônico SRP n° 03/2022 e Anexo I desta Ata de Registro de Preços;
2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico para Registro de
Preços n° 03/2022 e seus Anexos, o qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, a proposta
do Fornecedor Registrado.
3. DA VIGÊNCIA DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
4. DO PREÇO
4.1. Os preços registrados são os seguintes

EMPRESA: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA-EPP
CNPJ: 32.749.202/0001-27
TELEFONE: CELULAR: (79) 9-99819292
END.: LARGO TOBIAS BARRETO, 130 – CENTRO – CEP: 49.290-000 –
(79) 35441464
E-MAIL: josefaalves@hotmail.com
ITABAIANINHA/SE
REPRESENTANTE LEGAL: JOSEFA ALVES DOS SANTOS (SÓCIA-ADMINISTRADORA)
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QUANTIDADE

ITEM

UND.

ESPECIFICAÇÃO

2.000

Álcool em gel concentração 70%, antisséptico
acondicionado em frasco com 1 litro. Deverá
Litros conter dados de identificação, procedência
número de lote, data de fabricação, prazo de
validade aprovado pela Anvisa.

1

5

VL. UNIT.

VL. TOTAL

Oriental

6,90

13.800,00

Batuta

3,85

16.555,00

MARCA

4.300

Und

Jaleco descartável em gramatura 40 Mangas
longas, com cinto, serve/veste tamanho G com
conforto, Embalagem lacrada de fábrica.

VALOR GLOBAL: R$ 30.355,00 (Trinta mil trezentos e cinquenta e cinco reais).

EMPRESA: Natyflora Industria e Comercio EIRELI
CNPJ: 02.871.894/0001-10
END.: Rua Hamilton Santana, nº 10, Centro - 49.600-00 - Nossa
Senhora das Dores
REPRESENTANTE LEGAL: Ednaldo Andrade dos Santos
QUANTIDADE
UND.
ESPECIFICAÇÃO
ITEM
400
2

litros

FONE/FAX: (79) 99854-7423
E-MAIL: natyflorase@gmail.com
Marca

VL. UNIT.

Álcool hidratado antisséptico 70% etílico 5
28,90
litros. Liquido incolor, límpido e volátil - com Marca
odor característico - acondicionada em frasco Própria
plástico resistente com tampa em rosca embalagem deverá conter dados
identificação, procedência, lote e validade.

VL. TOTAL

11.560,00

VALOR TOTAL: 11.560,00
VALOR GLOBAL: R$ 11.560,00 (onze mil quinhentos e sessenta reais)
EMPRESA: Essencia Hospitalar Eireli
CNPJ: 35.153.207/0001-80
TELEFONE: CELULAR:
END.: Av. A Conjunto Marcos Freire n° 363 CEP: 49160-000 Bairro Tapioca – 79) 3256-3730 E-MAIL:
Nossa Senhora do Socorro/SE
essenciahospitalar@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: Edenilson dos Santos
ITEM

QUANTIDADE

UND.

ESPECIFICAÇÃO

13.000
3

VL. UNIT.

VL. TOTAL

0,20

2.600,00

MARCA
UND Touca sanfonada com elástico duplo descartável.

Ecomax

VALOR GLOBAL: R$ 2.600,00 (dois mil seiscentos reais)
EMPRESA: Realmed Distribuidora - LTDA - EPP
CNPJ: 17.263.792/0001-90
TELEFONE: CELULAR: (79) 9-99819292
END.: Rua Belo Horizonte, nº 2209, Cidade Cascavel - Paraná – Bairro Neva (45) 3039-3076 E-MAIL:
realmemed.distribuidora@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: Anderson dos Santos
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ITEM

QUANTIDADE

UND.

ESPECIFICAÇÃO

220

VL. UNIT.

VL. TOTAL

4.180,00

MARCA

4

Luva de Látex de segurança para proteção das
mãos confeccionadas em borracha natural (látex),
na cor natural (sem adição de pigmentação), com
pó absorvível (talco), não estéril, em moldagem
Caixa ambidestra, anatômica, palma, dedos e dorso
lisos, de uso único. Indicada para uso em higiene,
cuidados pessoais, aplicação de tinturas e cremes
capilares, manuseio e trato com animais.
Embalagem com 100 Unidades diversos tamanho.

Medix

19,00

6

Máscara cirúrgica tripla (50 un) - descartável - com
pregas - retangular - hipoalérgico e hidrorepelente - confeccionado em material atóxico,
macio, sem emendas, manchas ou furos confeccionada em 03 camadas, sendo: - duas
camadas externas de fibra a base de viscose - uma
camada interna de filtro de retenção
bacteriológica metblown 20g/m2 - assegure
eficiência de retenção bacteriológica (efb) de
Caixas
99,8%, conforme parâmetros da abnt - contendo
aproximadamente gramatura de 65 gramas bordas bem acabadas - com clipe nasal revestido,
fácil ajuste, resistente - com fitilhos para amarrar
atrás da cabeça e nuca - deverá estar impressa o
logotipo da marca em cada máscara - embalagem
externa deverá conter dados de identificação,
procedência, lote e validade - registro no
ministério da saúde

Medix

7,00

1.000

7.000,00

VALOR GLOBAL: R$ 11.180,00 (onze mil cento e oitenta reais)

4.2. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados para negociar
o novo valor.
4.2.1. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o
fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, uma vez frustrada a negociação e
convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.
4.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir
o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da ordem de
fornecimento. E sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.3.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
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4.4. O diferencial de preço entre a proposta inicial do Fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado
efetuada pelo Órgão Gerenciador a época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela
concedidos serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.
5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1. O Órgão Gerenciador adotara a pratica de todos os atos necessários ao controle e administração da
presente Ata.
6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados
no mercado;
c) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
d) houver razoes de interesse público.
6.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho do Fundo Municipal de Assistência Social de Umbaúba - Sergipe.
6.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de
força maior devidamente comprovado e justificado.
7. DA DIVULGAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. A publicação do extrato da Ata de Registro de Preços deverá de realizada na Imprensa Oficial, na forma
prevista no Art. 15 § 2º da Lei n° 8.666/93, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura.
8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
8.1. São obrigações do órgão gerenciador:
I - gerenciar a Ata de Registro de Preços:
II - prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas
Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
III - emitir pareceres sobre atos relativos a execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento
e fiscalização do fornecimento, a exigência de condições estabelecidas no Edital e a proposta de aplicação de
sanções;
IV - assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento
convocatório e seus anexos;
V - assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio
de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
VI – conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a
aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
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VII - fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
VIII - a fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzira a responsabilidade do
Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do fornecimento.
9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE
9.1. O ÓRGÃO PARTICIPANTE obriga-se a:
I - Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização
de forma correta da mesma;
II - Consultar previamente, órgão gerenciador objetivando a obtenção das informações necessárias à
aquisição pretendida;
III - Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local,
informando ao órgão gerenciador eventuais desvantagens ou vantagens verificadas;
IV - Encaminhar ao órgão gerenciador, a respectiva nota de empenho ou documento equivalente;
V - Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente
realizada;
VI - Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na
presente ARP, informando ao órgão gerenciador, qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.
10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
10.1. São obrigações do fornecedor registrado:
I - manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as condições de habilitação exigidas no
Edital e na presente Ata de Registro de preços;
II - comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de registro
de preços;
III - atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros
cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços;
IV - abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a
expressa concordância do Órgão Gerenciador.
V – Obedecer rigorosamente as determinações expostas no Edital e Termo de Referência do Pregão
Eletrônico XXX/2022, que deu origem a presente ARP, inclusive locais e prazos de execução do objeto
registrado e contratado.
10. DO FORNECIMENTO
10.1. O prazo para entrega dos itens será de até 02 (dois) dias úteis, a contar da data da solicitação feita pela
Secretaria responsável pela solicitação.
11. DAS PENALIDADES
a) Se a Adjudicatária, dentro do prazo de convocação, não receber a Ordem de fornecimento, recusarse a entregar o material objeto licitado, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de ate 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste Instrumento e demais cominações legais;
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b) Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, erros de execução, mora na fornecimento e
instalação, a CONTRATADA, as seguintes sanções:
I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;
II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento sobre
o valor da contratação em atraso;
III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo não execução do objeto deste
Pregão, calculada sobre o valor remanescente do contrato;
IV) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer clausula
ou obrigação prevista neste Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em
descumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet, fax, correio ou outro), ate cessar a
inadimplência;
V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de
Umbaúba, pelo prazo de ate 02 (dois) anos;
VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei,
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
VII) após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a execução da
contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando a adjudicatária a perda de
interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto deste Edital, sem prejuízo da
aplicação das penalidades previstas neste Instrumento.
VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea
anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos procedimentos
administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação
das penalidades cabíveis;
IX) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas
serem compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores
devidos, nos termos dos arts. 368 a 380 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);
X) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento
vincendo a ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação
de valores, a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das multas
aplicadas, no prazo Máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do
comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais
cabíveis.
XI) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a
gravidade da infração;
XII) O valor Máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10%(dez por cento) do valor
da contratação;
XIII) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forca
maior ou caso fortuito.
XIV A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo Máximo de
10 (dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente.
XV) As sanções previstas nesta CLAUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra
e nem impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993,
com suas alterações.
XVI As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após
notificação endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) úteis para manifestação e posterior
decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.
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Umbaúba

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UMBAÚBA
12.1. A publicação do extrato da Ata de Registro de Preços deverá de realizada na Imprensa Oficial, na forma
prevista no Art. 15 § 2º da Lei n° 8.666/93, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura.
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os
documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no pregão fará parte
desta Ata de Registro de Preços.
14. DO FORO
14.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será
competente o foro da Comarca do Município de Umbaúba, estado de Sergipe.
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de
registro de preços que, lida e achada conforme, e assinada pelos signatários deste instrumento e pelas
testemunhas abaixo nomeadas.

Umbaúba - SE, 29 de abril de 2022.

____________________________________________________
Rose Aline Nascimento Ávila
Secretária Municipal de Inclusão Social
Fundo Municipal de Assistência Social de Umbaúba
Órgão Gerenciador
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_____________________________________
Josefa Alves dos Santos Itabaianinha
Josefa Alves dos Santos
Sócia Administradora
FORNECEDOR REGISTRADO

_____________________________________
Ednaldo Andrade dos Santos
Natyflora Industria e Comercio EIRELI
Sócia Administradora
FORNECEDOR REGISTRADO
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Edenilson dos Santos
Essencia Hospitalar Eireli

Sócia Administradora
FORNECEDOR REGISTRADO
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Anderson dos Santos
Realmed Distribuidora - LTDA - EPP

Sócia Administradora
FORNECEDOR REGISTRADO
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