
                                                  
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018 SESI -DR/TO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 – Menor Preço por Lote 

VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 12 (doze) meses 
 
Aos oito dias do mês de junho do ano dois mil e dezoito, nos termos do “Regulamento 
de Licitações e Contratos do SESI” e as demais normas legais aplicáveis, de acordo 
com o resultado da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 
004/2018 SESI-DR/TO, para REGISTRO DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO POR 
LOTE, transcorrido o prazo para interposição de recursos e a necessária 
homologação, o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/TO, inscrito no CNPJ 
sob o nº 03.777.433/0001-46, representado pelo seu Superintendente, Sr. Charles 
Alberto Elias, com sede na Rua SE 03, Nº 34 A, Quadra 104 Sul, S/N, Edifício 
Armando Monteiro Neto, CEP: 77.020-016, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, resolvem 
lavrar a presente Ata de Registro de Preços, para REGISTRAR o preço da empresa 
abaixo relacionada e classificada no certame, observadas as condições do edital que 
integram este instrumento de registro e as cláusulas e condições estipuladas a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FORNECEDORA E PREÇOS REGISTRADOS 

1.1. Empresa: BRISA CORP EIRELI - EPP, CNPJ nº: 20.789.197/0001-05, com sede 
Quadra 303 Norte, Avenida LO 10, S/N, Lote 03, Sala 03 em Palmas-TO, 
representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr. Denis Pereira Gomes, 
inscrito no CPF nº 031.597.171-19, portador do RG nº 886.775 SSP-TO, compromete-
se a fornecer os itens especificados abaixo, nas condições estabelecidas no edital do 
certame licitatório e cláusulas aqui descritas: 
 

LOTE 01 

ITEM UND. DESCRIÇÃO QUANT. VLR 
UNIT. 

VLR TOTAL 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
Galões 

Água mineral potável, sem 
gás, envasada em 
garrafões de 20 (vinte) 
litros, fabricados em 
policarbonato pc ou em 
polietileno tereftalato – 
pet, retornáveis, super 
transparente, resistentes a 
impacto, devidamente 
identificados por rótulo do 
produto e higienizados. 
Marca: Santa Clara. 

 
 
 
 
 

5.500 

 
 
 
 
 

R$ 6,50 

 
 
 
 
 

R$ 35.750,00 

 
 
 
 
 

02 

 
 
 
 
 
Fardo 

Água Mineral Natural, sem 
gás, acondicionada em 
garrafas pet contendo 500 
ml –com apresentação em 
fardos de 12 unidades, 
tampa com rosca e lacre. 
Marca: Santa Clara. 

 
 
 
 
 

1.000 

 
 
 
 
 

R$ 10,10 

 
 
 
 
 

R$ 10.100,00 

 
 
 

 
 
 

Água Mineral Natural, sem 
gás, acondicionada em 
copo pet contendo 200 ml 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



                                                  
03 Caixa - tampa com lacre, 

apresentação em caixa de 
48 unidades. 
Marca: Santa Clara. 

10.500 R$ 21,90 R$ 229.950,00 

VALOR GLOBAL DO LOTE 01: R$ 275.800,00 (Duzentos e setenta e cinco mil e 
oitocentos reais). 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE VALIDADE DOS PREÇOS REGISTRADOS 
2.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, a critério das partes. 
 
2.2. Durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços, o SESI-DR/TO não 
será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação especifica para contratação pretendida, sendo assegurado à 
beneficiária do Registro preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser objeto de adesão 
por outro Serviço Social Autônomo. 
 
3.2. Caberá ao Órgão Gerenciador/SESI autorizar ou não a adesão de terceiros, de 
que trata o item acima. 
 
3.3.  Caberá a fornecedora beneficiária da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições aqui estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 
independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 
prejudique as obrigações assumidas. 
 
3.4. As aquisições ou contratações a que se refere este item não poderão exceder, por 
entidade/aderente, a 100% dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
4.1. Durante a vigência da ata de registro de preços o fornecimento será 
acompanhado e fiscalizado por um colaborador designado para esse fim. As decisões 
e providências que ultrapassarem a competência do colaborador designado deverão 
ser solicitadas aos seus superiores hierárquicos em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes. 
 
4.2. As aquisições serão realizadas após a formalização do Pedido de Compra. 
 
4.3. As entregas deverão ser realizadas das 09h00min às 11h00min e das 14h00min 
às 17h00min, em dias de expediente normal, nas dependências do SESI DR/TO ou 
em locais de evento, informado pelo CONTRATANTE com antecedência mínima de 
até 02 (dois) dias consecutivos a fornecedora. 
 
4.4. Os objetos serão entregues nos endereços abaixo: 

 

 SEDE ADMINISTRATIVA: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI – 
DR/TO, CNPJ: 03.777.433/0001-46, situado na Quadra 104 Sul, Rua SE 3, 
Lote 34-A, Plano Diretor Sul, Edifício Armando Monteiro Neto, CEP: 
77.020-016, Palmas –TO. 
 



                                                  
 Palmas-TO - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA / SESI-DR/TO, CNPJ: 

03.777.433/0002-27, situado na Quadra 104 Sul, Rua SE 05 Lt. 02, Plano 
Diretor Sul, CEP: 77.020 - 018, Palmas – TO. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado mediante depósito bancário em conta corrente em nome 
da FORNECEDORA, em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto contratado, em 
conformidade com as prerrogativas desta ata de registro de preços e mediante a 
apresentação dos documentos constantes do item 5.4. 
 
5.1. A nota fiscal de VENDA deverá ser emitida entre os dias 01 a 20 do mês. 
 
5.2. A Fornecedora emitirá nota fiscal de VENDA para o fornecimento dos objetos, em 
conformidade com o objeto desta Ata de Registro de Preço. 

 
5.3. A emissão da nota fiscal deverá ser de acordo com o pedido de compra 
confirmado, obedecendo às prerrogativas contidas no procedimento e norma 
financeira interna deste Regional. 

 
5.4. A Fornecedora deverá apresentar, para fins de pagamento, os seguintes 
documentos, em vigência na data do pagamento da nota fiscal: 
 

a) Certidão Negativa de Tributos Federais; 
b) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) emitido pela Caixa Econômica 

Federal - para pessoa jurídica. 
 
5.5. A Fornecedora deverá manter durante todo o período relativo à execução do 
objeto contratado as mesmas condições de habilitação exigidas nesta ata de registro 
de preços. 
 
5.6. Constatando-se a perda da regularidade fiscal no curso da execução do objeto, 
a Contratada será notificada por escrito, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
regularizar sua situação, ou apresentar defesa. 

 
5.7. O prazo do item anterior poderá ser prorrogado a critério do SESI. 
 
5.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
Administração adotará as medidas necessárias à rescisão / cancelamento da Ata de 
Registro de Preços em execução, nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à Fornecedora a ampla defesa.  

 
5.9. As notas fiscais de VENDA deverão ser faturadas de acordo com os dados da 
unidade CONTRATANTE:  

 

  SEDE ADMINISTRATIVA: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI – DR / 
TO, CNPJ: 03.777.433/0001-46, situado na Quadra 104 Sul, Rua SE 3, Lote 
34-A, 3º andar, Plano Diretor Sul, Edifício Armando Monteiro Neto, CEP: 
77.020-016, Palmas – TO. 
 

 Palmas-TO - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA / DR-TO, CNPJ: 
03.777.433/0002-27, situado na Quadra 104 Sul, Rua SE 05 Lt. 02, Plano 
Diretor Sul, CEP: 77.020 - 018, Palmas – TO. 

 



                                                  
CLÁUSULA SEXTA - DA GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
6.1 A gestão ficará a cargo do Gerente de Qualidade de Vida - SESI DR/TO, Sr. Luso 
Albateno Alves Guimarães.  
 
6.2 Os fiscais serão os seguintes colaboradores:  

 

 Responsável Fiscal Administrativo: Geovanna Dias Santos – Palmas– 
SESI, telefone: (63) 3229-5603. 

 Responsável Fiscal Administrativo: Priscila Gonçalves Ferreira- 
Secretária – Palmas/TO SESI Superintendência–SEDE DR / TO, 
telefone: (63) 3229-5717. 

 Responsável Fiscal Administrativo: Fabiana Pereira da Silva Basto - 
Supervisora de Qualidade de Vida– Palmas/TO – UNEX SESI - SESI 
SEDE DR / TO, telefone: (63) 3229-5707. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES 
7.1. Compete ao SESI: 
 

 Proporcionar todas as facilidades para que a FORNECEDORA possa cumprir 
suas obrigações dentro das normas e condições do processo; 

 Proceder aos pagamentos em conformidade com os objetos de cada pedido de 
compra;  

 Gerenciar e fiscalizar a qualidade dos objetos contratados; 

 Fazer a inspeção dos objetos contratados antes e depois da entrega dos 
mesmos; 

 Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades no objeto fornecido para 
imediata substituição; 

 Informar a FORNECEDORA, por escrito, as razões que motivarem eventual 
rejeição dos fornecimentos contratados; 

 Efetuar o pagamento na forma desta ata de registro de preços; 

 Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do 
pagamento. 

 
7.2 Compete a FORNECEDORA: 
 

 Fornecer a água mineral, em embalagens que não contenham amassamentos, 
rachaduras, ranhuras, remendos, deformações internas, externas e do gargalo, 
com alterações do odor e cor, dentre outras que possam comprometer a 
qualidade higiênico sanitária da água mineral (NBR 14.222- garrafão 
retornável, NBR 14.328-tampa para garrafão, NBR 14.637-lavagens, 
enchimento e fechamento);  

 Transportar os garrafões em veículo limpo, sem odores indesejáveis, livre de 
vetores e pragas urbanas, dotado de cobertura e proteção lateral 
impermeáveis, íntegras e limpas; e empilhados de forma a não comprometer a 
qualidade higiênico-sanitária da água mineral;  

 O veículo não deve transportar os garrafões junto com outras cargas que 
comprometam a qualidade higiênico-sanitária da água mineral (NBR 14.638 - 
requisitos para distribuição);  

 Fornecer os produtos, durante a vigência da Ata de Registros de preços, 
estritamente, com as mesmas características apresentadas nos laudos de 
análises bacteriológicas, dentro dos padrões mínimos exigidos pela legislação 



                                                  
vigente e, especificação, marca, validade, preço e quantidade indicados na 
proposta comercial apresentada;  

 Comunicar, por escrito e imediatamente, ao fiscal Ata de Registros de Preços, 
qualquer motivo que impossibilite o fornecimento do produto, nas condições 
pactuadas;  

 O objeto contratado deverá ser entregue de forma a não interromper ou 
prejudicar os trabalhos e as atividades exercidas na Escola ou mediante 
solicitação do CONTRATANTE, visto que no horário comercial a escola possui 
atividades de ensino, onde é necessária a concentração de seus alunos nas 
atividades de aprendizagem; 

 Atender as autorizações previamente encaminhadas por estas Unidades, no 
prazo estipulado nesta ata de registro de preços; 

 A FORNECEDORA deverá garantir os mais altos padrões de qualidade do 
objeto contratado; 

 A falta no atendimento será considerada falta grave e sujeitará a empresa 
FORNECEDORA às sanções previstas neste instrumento; 

 Não assumir qualquer despesa em nome do SESI, em hipótese alguma; 

 Comunicar, por escrito, imediatamente aos Fiscais Administrativos, a 
impossibilidade de execução de qualquer obrigação assumida para a devida 
adoção das providências cabíveis; 

 A FORNECEDORA deverá responsabilizar-se pelos danos causados 
diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo na execução do objeto; 

 A FORNECEDORA deverá responsabilizar-se por quaisquer danos que seus 
empregados causarem ao SESI-DR/TO; 

 A FORNECEDORA deverá responsabilizar-se por qualquer acidente que venha 
ocorrer com seus empregados, ou caso esses provoquem acidentes que 
prejudique os servidores da CONTRATANTE; 

 Comunicar previamente ao fiscal administrativo indicado pelo CONTRATANTE 
a necessidade de qualquer substituição de peça. As peças substituídas 
deverão ser entregues ao Fiscal Administrativo;  

 Fornecer todas as ferramentas, instrumentos, mão-de-obra, transporte e o que 
mais for necessário para a completa e perfeita execução do objeto da Ata de 
Registros de Preços;  

 Os preços orçados obrigatoriamente devem está incluso todas as despesas de 
custo, material, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e 
trabalhistas, ou de qualquer outra natureza para a efetivação da entrega do 
objeto contratado. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
8.1. As penalidades serão aplicadas conforme previsto no Edital de Pregão Presencial 
nº 004/2018 SESI-DR/TO, Processo Licitatório nº 004/2018 SESI –DR/TO. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão Presencial nº 004/2018 SESI-DR/TO, seus 
anexos e a proposta da empresa classificada em 1º lugar como se transcrito fosse. 
 
9.2. O Registro de Preços não importa em direito subjetivo à contratação de quem 
ofertou o preço registrado, sendo facultada a realização de contratações de terceiros 
sempre que houver preços mais vantajosos. 
 



                                                  
9.3. A Ata de Registro de Preços não obriga o SESI -TO a firmar contratação na 
quantidade estimada, podendo ocorrer licitações especificas para 
aquisição/contratação do objeto, obedecida a legislação pertinente sendo assegurada 
preferência de fornecimento a detentora do registro, em igualdade de condições. 
 
9.4. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da 
presente Ata para Registro de Preços, ou seja, 12 (doze) meses. 
 
9.5. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o edital do Pregão Presencial 
nº 004/2018 SESI-DR/TO, com o Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, e 
com as demais normais aplicáveis. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA AVALIAÇÃO DA FORNECEDORA 
10.1. A FORNECEDORA deve passar por critérios de avaliação de fornecedores antes 
do pagamento pela CONTRATANTE conforme procedimentos internos do SESI-
DR/TO PS. CP. 01 – itens 6.4.3 de aquisição de Bens e Serviços, nos critérios: 
Atendimento, Pontualidade, Qualidade e Cumprimento de cláusulas contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 
11.1. A fornecedora deixará de ter seu preço registrado quando: 
 

a) Descumprir as condições assumidas no instrumento por ele assinado; 
b) Não aceitar reduzir o preço registrado, quando se tornar superior ao praticado 

pelo mercado; 
c) Quando, justificadamente, não for mais do interesse do SESI -DR/TO. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1. Assinam a presente Ata de Registro de Preços, a empresa abaixo discriminada, 
através de seu Representante Legal, juntamente com o Superintendente do SESI-
DR/TO. 
 
Palmas -TO, 08 de junho de 2018. 
 
 
 

CHARLES ALBERTO ELIAS 
Superintendente do SESI-DR/TO 

 

DENIS PEREIRA GOMES 
Representante Legal da Brisa  

Corp EIRELI - EPP 

 
TESTEMUNHAS: 
Nome: 
CPF:                                                      
 
Nome: 
CPF: 
 
 
 
 
 


