
26/05/2020 SEI/GDF - 24741517 - Ata de Registro de Preços

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=29414101&infra_siste… 1/4

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Centro de Compras

Ata de Registro de Preços SEI-GDF n.º N°17/2019  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2019

PE Nº 06/2019

 

Aos quatro dias de julho do ano de 2019, o Centro de Compras da Fundação Hemocentro de Brasília, localizado no Setor Médico Hospitalar Norte-SHMN,
Quadra 03, Conjunto A, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.710-908, inscrito no CNPJ nº 86.743.457/0001-01, representado pela Diretora- Presidente BARBARA DE
JESUS SIMÕES, Brasileira, enfermeira, portadora do CPF nº 833.029.481-15, residente nesta capital, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005, nº 39.103, de 06 de junho de 2018 e Portaria nº 265, de 07 de junho de
2018 e demais normas legais, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para registro de Preços nº 06/2019, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 104, e a respec�va homologação do processo nº 00063-00001395/2018-05, RESOLVE registrar o(s) preço(s) ofertado(s) para
o fornecedor beneficiário: CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI-ME, localizado à AV PREFEITO GENESIO GRACANO, 469, BAIRRO IRMAOS PINTO BARROSO -
MG, CEP 36212-000, inscrita no CNPJ sob o nº 11.250.876/0001-02 representado pelo(a) Sr(a). CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI, portador do RG: nº
14.817.841 do CPF nº 089.542.716-85, conforme quadro a seguir:

  

11.250.876/0001-02 - CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI-ME

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quan�dade Valor Unitário Valor Global  

2 Jaleco longo modelo feminino �po hospitalar, tamanho P. UNIDADE 196 R$ 34,50 R$ 6.762,00  

Marca: camila
Fabricante: camila
Modelo / Versão: 01/01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jaleco longo modelo feminino tipo hospitalar, tamanho P , em tecido oxford 100% poliéster com microfibras, cor
branca, mangas longas com bainha, com punho, com gola social, com 2 bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior
esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir em toda extensão, fechada por 5 (cinco) botões + 1 Reserva de no mínimo 1,7 cm e no
máximo 2,5 cm de diâmetro e vista para cobri-los, cinto traseiro preso; 100cm de busto, 88cm de cintura e 100cm de quadril, 38cm de costas, Comprimento da
manga 62cm, fenda atrás de 27cm a partir da barra, comprimento 89cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. Padrão
do aviamento de primeira qualidade. Bordado com a logomarca da Fundação Hemocentro de Brasília.

 

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quan�dade Valor Unitário Valor Global  

4 Jaleco longo modelo feminino �po hospitalar, tamanho “G”. UNIDADE 156 R$ 34,50 R$ 5.382,00  

Marca: camila
Fabricante: camila
Modelo / Versão: 01/01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jaleco longo modelo feminino tipo hospitalar, tamanho “G”, em tecido oxford 100% poliéster com microfibras, cor
branca, mangas longas com bainha, com punho, com gola social, com 2 bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior
esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir em toda extensão, fechada por 5 (cinco) botões + 1 Reserva de no mínimo 1,7 cm e no
máximo 2,5 cm de diâmetro e vista para cobri-los, cinto traseiro preso; 112cm de busto, 102cm de cintura e 116cm de quadril, 40cm de costas, Comprimento da
manga 63cm, fenda atrás de 29cm a partir da barra, comprimento 91cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. Padrão
do aviamento de primeira qualidade. Bordado com a logomarca da Fundação Hemocentro de Brasília, conforme modelo apresentado no item 7 deste termo.
Esclarecemos que a logomarca deverá ser bordada no braço direito. O fabricante deverá fixar etiqueta identificando o tamanho do jaleco, e composição do
tecido. (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP)

Forma de apresentação: Cada jaleco deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da
embalagem.

 

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quan�dade Valor Unitário Valor Global  

5 Jaleco longo modelo feminino �po hospitalar, tamanho “GG”. UNIDADE 36 R$ 34,50 R$ 1.242,00  

Marca: camila
Fabricante: camila
Modelo / Versão: 01/01 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jaleco longo modelo feminino tipo hospitalar, tamanho “GG”, em tecido oxford 100% poliéster com microfibras,
cor branca, mangas longas com bainha, com punho, com gola social, com 2 bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos chanfrados e 1 bolso no lado
superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir em toda extensão, fechada por 5 (cinco) botões + 1 Reserva de no mínimo 1,7 cm
e no máximo 2,5 cm de diâmetro e vista para cobri-los, cinto traseiro preso; 120cm de busto, 112cm de cintura e 128cm de quadril, 42cm de costas,
Comprimento da manga 64cm, fenda atrás de 30cm a partir da barra, comprimento 91cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade
do tecido. Padrão do aviamento de primeira qualidade. Bordado com a logomarca da Fundação Hemocentro de Brasília, conforme modelo apresentado no item
7 deste termo.  Esclarecemos que a logomarca deverá ser bordada no braço direito. O fabricante deverá fixar etiqueta identificando o tamanho do jaleco, e
composição do tecido. (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP)
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Forma de apresentação: Cada jaleco deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da
embalagem.

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quan�dade Valor 

8 Jaleco longo modelo masculino �po hospitalar, tamanho “M”. UNIDADE 124 R$ 

Marca: camila
Fabricante: camila
Modelo / Versão: 01/01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jaleco longo modelo masculino tipo hospitalar, tamanho “M”, em tecido oxford 100% poliéster com microfibras, cor bran
com punho, com gola social, com 2 bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura fro
toda extensão, fechada por 5 (cinco) botões + 1 Reserva de no mínimo 1,7 cm e no máximo 2,5 cm de diâmetro e vista para cobri-los, cinto traseiro preso; 112cm de tó
de quadril, 45cm de costas, Comprimento da manga 65cm, fenda atrás de 29cm a partir da barra, comprimento 94cm. As cores das linhas e botões deverão estar de aco
Padrão do aviamento de primeira qualidade. Bordado com a logomarca da Fundação Hemocentro de Brasília, conforme modelo apresentado no item 7 deste termo.  Es
deverá ser bordada no braço direito. O fabricante deverá fixar etiqueta identificando o tamanho do jaleco, e composição do tecido. (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP).

Forma de apresentação: Cada jaleco deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalag

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quan�dade V

9 Jaleco longo modelo masculino �po hospitalar, tamanho “G”. UNIDADE 128

Marca: camila
Fabricante: camila
Modelo / Versão: 01/01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jaleco longo modelo masculino tipo hospitalar, tamanho “G”, em tecido oxford 100% poliéster com microfibras, cor bran
com punho, com gola social, com 2 bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura fro
toda extensão, fechada por 5 (cinco) botões + 1 Reserva de no mínimo 1,7 cm e no máximo 2,5 cm de diâmetro e vista para cobri-los, cinto traseiro preso; 118cm de tó
de quadril, 47cm de costas, Comprimento da manga 66cm, fenda atrás de 30cm a partir da barra, comprimento 99cm. As cores das linhas e botões deverão estar de aco
Padrão do aviamento de primeira qualidade. Bordado com a logomarca da Fundação Hemocentro de Brasília, conforme modelo apresentado no item 7 deste termo. Es
deverá ser bordada no braço direito. O fabricante deverá fixar etiqueta identificando o tamanho do jaleco, e composição do tecido. (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP)

Forma de apresentação: Cada jaleco deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalag

Total do Fornecedor:

 

CLÁUSULA I - DO OBJETO                     

1.1. A presente Ata tem por objeto a aquisição de jalecos, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com a documentação e proposta
de preços apresentada pela licitante (Doc. SEI  23452514 / 20913708 ),  conforme consta nos autos do processo nº. 00063-00001395/2018-05.

1.2. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quan�dades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços,
podendo a Administração promover a aquisição de acordo com suas necessidades.

 

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a par�r da publicação no DODF, não podendo ser superior a
um ano, incluindo as prorrogações possíveis.

 

CLÁUSULA III - DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1.  A administração, ou gerenciamento, da presente Ata caberá ao Centro de Compras da Fundação Hemocentro de Brasília.

 

CLÁUSULA IV - DAS CONDIÇÕES DE ADESÃO

 4.1. Desde que jus�ficada a vantagem, a presente Ata de Registro de Preços poderá ser u�lizada por qualquer órgão ou en�dade da Administração Pública não
par�cipante do registro, mediante anuência da Fundação Hemocentro de Brasília, em que é assegurada a preferência das adesões dos órgãos e às en�dades do
Distrito Federal.

4.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições estabelecidas nesse instrumento, optar pela aceitação do
fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras da Ata, assumidas com a Fundação Hemocentro de Brasília.

4.3       As aquisições adicionais a que se refere este ar�go não poderão exceder, por órgão ou en�dade, a 100% (cem por cento) dos quan�ta�vos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para a Fundação Hemocentro de Brasília.

4.4       A Fundação Hemocentro de Brasília somente irá autorizar a adesão à ata após a primeira aquisição, com exceção dos órgãos e en�dades do Distrito
Federal.

 

CLÁUSULA V - DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONSUMO

5.1. O preço ofertado, especificação, marca do produto, empresa e representante legal, encontram-se enunciados na presente ata.

 

CLÁUSULA VI - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

6.1. O local de entrega será no Almoxarifado da FHB, localizado no Setor Médico Hospitalar Norte - SHMN, Quadra 03, Conjunto A, Asa Norte, Brasília/DF, CEP
70.710-908, de acordo com o Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico citado no preâmbulo.
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CLÁUSULA VII - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será feito por crédito em conta corrente, até o 30º (trigésimo) dia a contar da data em que for atestado o fornecimento, mediante
apresentação da(s) respec�va(s) nota(s) fiscal(is) ou nota fiscal-fatura, ou após a sua representação, sanadas as irregularidades constatadas.

7.2. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar à FHB, os documentos abaixo relacionados:

I – Cer�dão Nega�va de Débitos – CND emi�da pelo INSS – Ins�tuto Nacional de Seguridade Social, devidamente atualizada (Lei nº 8.212/90);

II – Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei
nº 8.036/90);

III – Cer�dão de Regularidade para com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio da Licitante.

IV - Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Jus�ça do Trabalho, conforme determina a Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

7.4. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:

a) – a multa será descontada da garan�a do respec�vo contratado e se o valor da multa for superior ao valor da garan�a prestada, além da perda desta,
responderá o contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

7.5. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão
feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o
número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.º 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de
18/02/2011.

7.5.1 Excluem-se das disposições do caput deste item:

I - os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal;

II - os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou contratos que, em virtude de legislação própria, só possam ser
movimentados em ins�tuições bancárias indicadas nos respec�vos documentos;

III - os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ ou representações no DF e que venceram processo licitatório no
âmbito deste ente federado.

 

CLÁUSULA VIII – DA NOTA DE EMPENHO

8.1 Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, mediante autorização da
FHB, observadas as condições fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações con�das na legislação per�nente;

8.2 Nos termos do § 4º, do art. 62 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Contrato poderá subs�tuído pela Nota de Empenho.

8.2.1. A interessada será convocada para re�rar o respec�vo instrumento, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de recair o direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas na lei n.º 8.666/93 e alterações subsequentes.

8.2.2.  Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não re�rar a Nota de Empenho, deixar de entregar a documentação exigida no
Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não man�ver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Nota de
Empenho, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garan�do o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de
contratar com a Administração,  sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

8.3. O prazo para re�rada da Nota de Empenho será de até 05 (cinco) dias úteis contados a par�r da in�mação do adjudicatário, podendo ser prorrogado uma
vez por igual período, desde que ocorra mo�vo jus�ficado e aceito pela Administração.

8.3.1. A recusa em re�rar a Nota de Empenho, sem mo�vo jus�ficado, devidamente aceito pela  Administração, implica as sanções cabíveis à espécie.

8.4 Por ocasião da emissão da Nota de Empenho ou da assinatura da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas neste Edital, as quais deverão ser man�das pelo licitante durante a vigência da ata de registro de preços, nos termos do § 2°, do art. 27, do Decreto
5.450/05.

8.5. O presente Edital fará parte integrante da Ata de Registro de Preços, bem como seus anexos e a proposta apresentada pela licitante vencedora.

8.6. È vedado efetuar acréscimos aos quan�ta�vos fixados pela ata de registro de preço, inclusive o que consta do § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

 

CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

9.1. O fornecedor se obriga a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Pregão Eletrônico citado
no preâmbulo, especialmente às especificadas no Anexo I do referido Edital;

 

CLÁUSULA X - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Pregão, serão aplicadas as sanções estabelecidas no Decreto 26.851/2006 e suas alterações.

 

CLÁUSULA XI - DO REAJUSTE DE PREÇOS

11.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do registro, admi�da revisão quanto houver desequilíbrio de equação econômico-
financeiro inicial a ata, nos termos da legislação que rege a matéria;

11.2. O reajustamento dos preços registrados somente será possível se autorizado por alteração das Normas Federais per�nentes à polí�ca econômica.

 

CLÁUSULA XII - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela FHB consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada, e demais normas
per�nentes.

 

CLÁUSULA XIII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito quando:

13.1.1 A detentora não cumprir as obrigações dela constantes;
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13.1.2 A detentora não re�rar a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua jus�fica�va;

13.1.3 A detentora der causa a rescisão administra�va de contrato decorrente deste instrumento de registro de preços, em algumas hipóteses previstas no art.
78, inciso I a XII e XVII, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respec�vas alterações posteriores;

13.1.4 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de registro;

13.1.5 A detentora sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

13.1.6 Os preços registrados se apresentarem superiores aos pra�cados no mercado;

13.1.7 A detentora não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra�cados no mercado;

13.1.8 Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e jus�ficado pela Administração.

13.2 Pela detentora, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências nela con�das ou quando ocorrer alguma
das hipóteses con�das no art. 78, incisos XIV e XVI, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respec�vas alterações posteriores.

13.2.1 A solicitação da detentora para cancelamento do registro dos preços deverá ser dirigida ao Centro de Compras, facultada a ela a aplicação das
penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido.

13.3 Ocorrendo o cancelamento do registro de preços ou desta ata, a detentora dos preços registrados será comunicada por correspondência com aviso de
recebimento, devendo este ser anexado ao processo que �ver dado origem ao registro de preços.

13.3.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, por
2 (duas) vezes consecu�vas, considerando-se cancelado o preço registrado a par�r da úl�ma publicação.

13.3.2 Fica estabelecido que a detentora do preço registrado deverá comunicar imediatamente ao Centro de Compras, qualquer alteração ocorrida no endereço,
conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência.

 

CLÁUSULA XIV – DO CADASTRO RESERVA (Decreto nº 39.103/2018)

14.1 .     Não houve interessados na formação do cadastro reserva

 

CLÁUSULA XV - DAS ALTERAÇÕES

15.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo adi�vo à presente Ata de Registro de Preços.

 

CLÁUSULA XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. O(s) caso(s) omisso(s) será(ao) resolvido(s) de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94 e pela Lei Federal nº 9.648/98, e,
com as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

 

E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que, depois de lido, conferido e achado conforme vai assinada a presente ata, pelas
partes, na presença das testemunhas abaixo.

 

Brasília, 04 de julho de 2019.

 

Documento assinado eletronicamente por

BARBARA DE JESUS SIMÕES

Fundação Hemocentro de Brasília

Diretora-Presidente

Documento assinado eletronicamente por

CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI

 CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI-ME

Representante Legal do Fornecedor

  Testemunhas

1ª Nome: EVANDRO LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA   2ª Nome: ROGÉRIO SOUSA DE FRANÇA

CPF: 668.984.475-72   CPF: 040.592.611-14

Documento assinado eletronicamente por CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI, Usuário
Externo, em 18/07/2019, às 10:32, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por BARBARA DE JESUS SIMÕES, matrícula: 1.689.342-5,
Diretor(a)-Presidente, em 18/07/2019, às 16:26, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
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