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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°.
MUNICÍPIO DE BAYEUX - FMS - PMBEX

Aos _di dias do mês de /mo., o

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO

do ano de 2022, a Sccreiaria Municipal de

Saúde do Município de Bayeux, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede Rua Flávio Maroja, s/n -
Centro, Bayeux-Pb - 58306-390, neste ato representada peia Sr(a). Rosiene Sarinho Soares Ribeiro,
brasileira, RG: 4.883.595, CPF; 885.106.204-82, residente e domiciliada à Rua Manoel César Alencar, n*" 374
- Aeroporto - Bayeux/PB, CEP: 58.308-070, gerenciadora da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
(ARP), decorrente da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00019/2022 - FMS-
PMBEX, cujo objetivo fora à formalização de REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
FARDAMENTOS, BOLSAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DIVERSOS PARA
ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX/PB,
processada nos termos do PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 00048/2022 — FMS-PMBEX a qual se
constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, conforme o disposto no art. 15 da Lei n"
8.666/93, segundo as cláusulas e condições seguintes:

I.I. A presente estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO
EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, BOLSAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
DIVERSOS PARA ATENDER ÃS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
BAYEUX/PB, cujos quantitativos, especificações, preços, e fornecedores foram previamente definidos
através do procedimento licitalório em epígrafe.

2.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de
Bayeux, Pessoa Jurídica de Direito Público, cora sede na Rua Flávio Maroja, s/n - Centro, Bayeux-Pb -
58306-390, inscrita no CNPJ n° 08.924.581/0004-02, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR;

2.2. Parágrafo único - qualquer órgão ou entidade de qualquer esfera da Administração Pública poderá
solicitar a utilização da presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe,
observadas as exigências contidas no Decreto Municipal n° 030/2019, de 16 de julho de 2019.

O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:

3.1. Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, os nomes dos fornecedores, os preços, os
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação
indicada na licitação;
3.2. Convocar os particulares via fax, telefone ou e-mail, para assinatura da ARP, assinatura do contrato e
retirada da nota de empenho;
3.3. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive
com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
3.4. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;
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3.5. Realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitaníes objetivando a familiarizaçào das
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
3.6. Consultar os fornecedores registrados (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em
fornecimento do (s) material (ais) a outro (s) órgão (ãos) da Administração Pública que externe (m) a
intenção de utilizar a presente ARP;
3.7. Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possiveis alterações ocorridas na presente ARP;
3.8. Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;
3.9. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação durante a
execução contratual, na presente ARP.

O ÓRGÃO PARTICIPANTE e o ÓRGÃO PARTICIPANTE A POSTERIORI, através de gestor próprio
indicado, obrigam-se a:

4.1. Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive as respectivas alterações, para fins de utilização de
forma correta da mesma;
4.2. Consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações
necessárias à aquisição pretendida;
4.3. Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP jimto ao mercado local, informando
ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;
4.4. Encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva nota de empenho;
4.5. Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente
realizada;
4.6. 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.

O FORNECEDOR obriga-se a:

5.1. Assinar a ARP, assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação, e
retirar a respectiva nota de empenho, no que couber;
5. 2. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente
ARP;

5.3. Entregar o (s) material (ais) solicitado (s) nos prazos estabelecidos no edital;
5.4. Fomecer o (s) material (ais) conforme especificações, marcas, e preços registrados na presente ARP;
5.5. Entregar o (s) material (ais) solicitado (s) no respectivo endereço do órgão participante Prévio ou
participante a Posteriori da presente ARP;
5.6. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR referente às condições firmadas na presente ARP;
5.7. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação
e qualificação cujas validadcs encontrem-se vencidas;
5.8. Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da
presente ARP;
5.9. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente
ARP;
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5.10. Pagar, pontualmente, o (s) fornecedor (es) e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao (s) material
(ais) entregue (s), com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade
solidária ou subsidiária por tal pagamento;
5.11. Apresentar, quando da assinatura deste instrumento, planilha de formação de preços atualizada
contendo a distribuição proporcional dos valores finais ofertados na sessão de licitação, após os lances, se for
o caso;

A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de um ano, a contar da data da sua assinatura, vigorando
até o dia de /Wncho de 2023.

7.1. Os preços, as quantidades, o (s) fornecedor (es) e as especificações do (s) material (ais) registrados nesta
Ata encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame
iieitatório.

7.2. Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais
ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

EMPRESA: AGS COMERCIO E SERVIÇOS LIDA, CNPJ: 30.712.427/0001-83
ENDEREÇO: RUA GUADENCIO PALMEIRAS DA COSTA, 25 - ÁGUA FRIA, JOÃO PESSOA - PB -
58.073-479, TELEFONE - (083) 98115-2808, E-MAIL - AGSCOMERCIOSER@HOTMAIL.COM
RESPONSÁVEL: RAILSON QUEIROZ DINIZ, RG; n° 2.672.766 SSP/PB, CPF 052.667.954-92

SAMU

01

BOLSA DE TRAUMA

A Bolsa 192 Vermelha possui design
específico para armazenar itens de primeiros
socorros e é utilizada em atendimentos de

urgência e resgate, foi desenvolvida em
nylon 600, um material resistente e 90%
impermeável, a bolsa 192 c fácil de carregar
e manusear, pois apresenta alça de mão e
costa, zíper de qualidade e dois cursores de
abertura total. Altura 19cm;
Largura 46cm; Profundidade 32cm; Peso
l,050Kg; Cor Vermelha

UND. AGS R$ 150,00
R$

1.200,00

02

BOLSA DE SINAIS VITAIS

Bolsa para acondicionar matérias de sinais
vitais

confeccionado em tecido verona mais

resistente

com costuras reforçadas. Possui dois bolsos
laterais

e  um bolso frontal;
possui compartimento em tela com zipper na
tampa;

cor vermelha padrão resgate.

UND. AGS RS 150,00
RS

1.200,00
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CAMISA TAMANHO (?)

07

Gênero: Sem gênero
Material principal:
POLIÉSTER/ALGODAO 50/50
Tipo de manga: Curta
Tipo de gola: Polo

16 UND. AGS R$ 44,00
RS

704,00

CAMISA TAMANHO (M)

08

Gênero: Sem gênero
Material principal:
POLIÉSTER/ALGODAO 50/50
Tipo de manga: Curta
Tipo de gola: Polo

35 UND. AGS RS 47,00
RS

1.645,00
i
1

í

CAMISA TAMANHO (G)

09

Gênero: Sem gênero
Material principal:
POLIÉSTER/ALGODAO 50/50
Tipo de manga: Curta
Tipo de gola: Polo

16 UND. AGS RS 47,00
RS

752,00

10

CAMISA TAMANHO (XG)Gênero: Sem
gêneroMaterial principal:
POLIÉSTER/ALGODAO 50/50Tipo de
manga: CurtaTipo de gola: Polo

8 UND. AGS RS 45,00
RS

360,00

17

BONÉBoné bordado SAMU- Material:
Ripstop- Cor: Azul- Modelo: Ajustável, em
metal.

48 UND. AGS RS 35,00
RS

1.680,00

COLETE COORDENADOR

18

Colete SAMU fabricado em tecido brim

ripstop e estampa em bordado
computadorizado. Com opção de escolha de
nome e tipo sanguineo na frente (0+) e taija
com descrição da profissão nas costas.

4 UND. AGS RS 120,00
RS

480,00

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE Ã ENDEMIAS

19

CAMISETAS PARA ACE E ACS Camisa

em malha tipo piquê, na cor verde claro,
gola polo também na cor verde claro, com
bolso com logomarca do município, fecho
por abotoação no peitilho. Atrás com
Identificação do serviço, Identificação da
Secretaria de Saúde e da Prefeitura.

576 UND. AGS RS 55,00
RS

31.680,00

20

!

CAPA DE CHUVA - confeccionada em

PVC, transparente, com capuz, abertura
frontal, fechamento por botões de pressão,
aplicação em silkscreen de uma logo na
frente, na altura do busto (símbolo do
programa). Na manga do braço esquerdo
deverá estar gravada a logomarca da PMBY,

283 UND. AGS RS 85,00
RS

24.055,00
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e no braço direito o símbolo do SUS.

21

BONÉ COM PROTEÇÃO DE PESCOÇO -
Boné formado basicamente de pala, copa e
proteção de pescoço, confeccionado em
tecido misto poliéster/algodão, de acordo
com desenhos anexos e as características

que se seguem; TECIDO: Misto 67%
Poliéster / 33% Algodão. Cor: Verde
Escuro; Gramatura: 230 ± 10 g/m2 ;
Espessura: O, 380 - O, 400 mm; Armação:
Saija 2 /I; Pala: Formada por uma chapa de
polietileno, coberta na parte superior por
uma camada de espuma de
nylon/poliuretano de 1,5 mm de espessura,
revestida interna e extemamente com o

tecido mesmo tecido descrito acima.

Carneira: Formada por meio de uma camada
de espuma de nylon/poliuretano de 1,5 mm
de espessura, uma camada de entretela,
revestida extemamente mediante tecido de

algodão 100 %, em cor compatível a do
tecido do boné, com textura que permita
adequada absorção do suor. Altura: 30 ± 1
mm; Copa: Formada pela junção de 6
gomos, 4 no sentido vertical e 2 no sentido
horizontal, tendo como acabamento da
junção dos vértices um botão de pressão.
Armação: Será efetuada através de fixação
interna nos dois gomos horizontais,
conforme uma das seguintes opções : Forro
tipo entretela de algodão; ou Não tecido
dublado com o tecido utilizado na confecção
do boné; ou Espuma de nylon / poliiuetano
com espessura de 3 mm, Gomos Vert Os 4
gomos verticais deverão ser telados, com
tela de nylon, na cor azul, compatível com a
cor do tecido utilizado na confecção do boné
. Regulagem: O diâmetro da circunferência
da base do boné será regulado através de
duas tiras de velcro; Proteção do pescoço
(legionárío) em tecido de brim 100 %
algodão, na mesma cor, com 20 cm de calda
protetora de nuca e orelhas fixada através de
botão de pressão na carneira. Aplicação em
bordado do brasão da PMBY na partes
laterais e o logotipo e nome (AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE ou AGENTE
COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS) na parte
frontal.

288 UND. AGS R$ 35,00
R$

10.080,00

22
BOLSA - Bolsa de lona locomotiva, com

dimensões externa: largura 380 mm x 320
288 UND. AGS R$ 150,00

R$

143.200,00
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mm de altura x 210 mm de espessura. Com
duas dimensões interna medindo; 350 mm

de largura x 300 mm de altura x 100 mm de
espessura todas as dimensões. Um bolso na
frente medindo 250 mm de largura x 130
mm de altura, com fole de 70 mm de
espessura, fechando com zíper. E um bolso
na parte de traz medindo 350 mm de largura
290 mm de altura; bolso para guardar a

alça das costas. Tipo 1 - Alça de ombro com
largura de 50 mm x 2,20 mm de
comprimento. Feita com lona locomotiva
dobrada na largura de 50 mm e dobrada com
cadarço de náilon de 50 mm, com quatro
costuras dando a volta em tomo do segundo
fole da bolsa, e com reguladores. Tipo 2
Alça das costas medindo 450 mm de
comprimento x 80 mm de largura, feita com
lona locomotiva, cadarço de 30mm para
acolchoar, dois reguladores de ponteira de
30mm, duas trancas de 30mm e cadarço de
30mm bem reforçado. Fechamento da bolsa;
com pala de lona locomotiva, duas trancas
de 30 mm e cadarço de 30 mm, tamanho da
pala, 455 de comprimento x 345 mm de
largura. A bolsa deve ser costurada com
linha de espessura vinte. Reforçando toda
costura da alça de ombro com quatro
costuras paralelas, cantos dos foles
reforçados com costura em "U" para não
abrir, costura dos reguladores quadrada
cruzando em "X"; e das trancas em paralelas
quatro costuras. Com aplicação bordada de
três logos (PMBY, SUS e Programa a que
pertencer).

23

COLETES PARA SUPERVISORES

GERAL E DE ÁREA - confeccionado em
Brim sem manga na cor verde escuro, decote
em V com fechamento frontal em ziper com
elástico largo na parte traseira do cós, com
cinco bolsos frontais, sendo dois do lado
esquerdo e três do lado direito(de acordo
com figura ilustrativa em anexo) e com
dimensões compatíveis ao tamanho da peça.
Os bolsos devem possuir abas com
fechamento por 02 botões de metal na cor
prata em cada um deles. Impressão em
silkscreen.

27 UNO. AOS R$ 85,00
R$

2.295,00

VALOR TOTAL;
R$

153,811,00

CENTO E CINQÜENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E ONZE REAIS
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7.3. O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de RS 153.811,00 (cento e cinqüenta e três mil e
oitocentos e onze reais).

8.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR durante a vigência do presente Registro de Preços poderá mediante as suas
necessidades efetivar as contratações decorrentes desta Ata de Registra de Preços através da assinatura de um
instrumento contratual, após a plena vigência e eficácia do mesmo, e mediante a emissão de empenho, que
será entregue ao fornecedor contratado para o fomecimento, obedecidas as normas contidas no instrumento
convocatório.

8.2.0 empenho é o documento competente para firmar o compromisso de fomecimento com o fornecedor.

9.1. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR, nem o ÓRGÃO
PARTICIPANTE, se for o caso, a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de
procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, em
caso de igualdade de condições, a preferência.

10.1. Os preços, os quantitativos, o(s) fornecedor (es) e as especificações resumida (s) do objeto, como
também as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas em imprensa oficial, na forma de extrato,
em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n°. 8.666/93.

11.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofi^er alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da
Lei 8.666/93;
11.1.1. Parágrafo único - a qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de
eventual redução ocorrida no mercado, ou de fato novo que eleve o seu custo, cabendo ao ÓRGÃO
GERENCIADOR promover as necessárias negociações junto aos fornecedores para negociar o novo valor
compatível ao mercado.

DÉGIM \
llNiCEpOii

O FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos:

12.1 O Fomecedor Registrado terá o seu registro cancelado quando:
12.1.1. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais;
12.1.2. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
12.1.3. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado;
12.1.4. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
12.1.5. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente
caracterizada em relatório da fiscalização;
12.1.6. Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/DETENTOR DA ATA, mediante comunicação por
escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do compromisso do fomecimento;
12.1.7. Por decurso de prazo de vigência;
12.1.8. Não restarem fomecedores registrados;
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12.1.9. Não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;
12.1.10. Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
12.1.11. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata decorrente de Registro de Preços;
12.1.12. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR
REGISTRADO recusar-se a abaixá-los, após solicitação expressa da Secretaria;
12.1.13. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública;
12.1.14. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Cláusula, será feita
por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem do
Registro de Preços:
12.1.15. A solicitação referida na alinea "n" desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não
aceitas as razões do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitante, nos termos da Lei n® 8.666/93.
12.1.16. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a
comunicação será feita por publicação em Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado
após 01 (um) dia da publicação.
12.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução do objeto deste Edital, decorrente de caso fortuito
ou de força maior, devidamente comprovado.

Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente ata, garantida a prévia defesa e
o contraditório, ficará o particular sujeito às seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal que seu(s) ato(s) ensejar(em):
13.1. Advertência;
13.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, no caso de inexecução total da
obrigação assumida;
13.3. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total do contrato, quando a licitante vencedora, injustificadamente, ou por motivo
não aceito pela SECRETARU MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAYEUX, deixar de atender totalmente à solicitação prevista na cláusula quinta, item 5.2, alínea "g" e "h",
do presente instrumento contratual;
13.4. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Bayeux e os demais órgãos que compõem a Administração Municipal, por até 02 (dois) anos.
13.4.1. Parágrafo primeiro - O valor da multa, aplicado após regular processo administrativo, será
descontado da CONTRATADA, observando-se os pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente.

14.1. A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir
especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:
14.1.1. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00048/2022 - FMS-PMBEX;

14.1.2. Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N® 00019/2022 - FMS-PMBEX e anexos;
14.1.3. Proposta Comercial da (s) FORNECEDORA (S): AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ:
30.712.427/0001-83;

14.1.4. Ata(s) da(s) sessão(ões) circunstanciada(s) do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N® 00019/2022 — FMS-
PMBEX.



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

15.1. Para dirimir as questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Vara da Fazenda Pública, no Foro da cidade de
Bayeux/PB, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art.
102, Inciso I, alínea "d" da Constituição Federal. Nada mais havendo a tratar, lavrada a presente Ata de
Registro de Preços que lida c achada conforme vai assinada pela gestora constitucional do ÓRGÃO
GERENCIADOR, na qualidade de Gerenciadora e pelo (s) particular (es) fomecedor(es).

ROSIENE SARINHO SOARES RIBEIRO

GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERENCIADOR DA ARP
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