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ESTADO DA paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N" 00019/2022 - FMS - PMBEX

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° Ooi3.s/2022 - FMS - PMBEX

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
município de BAYEUX, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE SAÚDE E A EMPRESA AGS COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ; 30.712.427/0001-83,
VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO -
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP N®
00019/2022 - FMS - PMBEX, PROCESSO LICITATÓRIO
N° 00048/2022 - FMS - PMBEX, DO MENOR PREÇO
POR ITEM, NA FORMA ABAIXO.

A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bayeux, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede
Rua FIávio Maroja, s/n - Centro, Bayeux-Pb - 58306-390, inscrita no CNPJ n° 08.924.581/0004-02, neste
ato representada pelo(a) 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,
doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado, a Empresa: AGS COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA, 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, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato
pelo(a) Sr(a): RAILSON QUEIROZ DINIZ, RG: n° 2.672.766 SSP/PB, CPF 052.667.954-92, resolvem
celebrar o presente instrumento, mediante as seguintes cláusulas e condições:

ÜÍLÁUSL LA PRIMEIRA- DO SUPORTE LEGAI

1.1. O presente contrato reger-se-á pelos seguintes diplomas legais:
1.1.1. Lei Federa! n° 8.666/93 e suas alterações;
1.1.2. Lei Federal 10.520/2002;

1.1.3. Decreto n*^ 3.555/2000;
1.1.4. Lei Orgânica para o Município de Bayeux;
1.1.5. Lei Complementar n° 123/2006; já adequadas as suas alterações conforme a Lei Complementar N^
147/2014;

1.1.6. Decreto Municipal n° 030/2019, de 16 de julho de 2019.

NATUREZA DA DESPESA: 3390 00: 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO;
3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;

02.151 FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE-FMS;
10.122.3024.2093 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

10.301.3024.2108 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS;
10.302.3025.2167 - MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

-MAC;

10.302.3025.2184 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.

NATUREZA DA DESPESA: 3390 00 E 4490 00: 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO;
3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;

02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS;
10.122.3024.2093 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

10.301.3024.2105 - APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS;
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10.301.3024.2108 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE-APS;
10.305.3049.2250 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL.

3.1. O presente Contrato tem por objeto 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 ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX/PB,
dentro das especificações solicitadas no Termo de Referência e de acordo com a proposta apresentada pela
empresa, que independentemente de transcrição é parte integrante e Inseparável deste instrumento.

4.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas avençadas, Lei n°
10.520/2002, pelo Decreto n° 3.555/2000, pela Lei n° 8.666/1993, Decreto Municipal n° 030/2019, de 16 de
julho de 2019, demais legislações pertinentes e pelas condições constantes no ato convocatório.

5.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE;
5.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pela CONTRATADA;
5.1.2. Pagar no prazo contratado, a importância correspondente à aquisição do material;
5.1.3. Disponibilizar um funcionário do setor solicitante para acompanhar o recebimento do material
licitado e atestar no ato do recebimento, que o mesmo encontra-se de acordo com estabelecido no Termo de
Referência;

5.1.4. Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93.

5.2. Constituem obrigações da CONTRATADA:
5.2.1. Entregar os objetos constantes no Termo de Referência do instrumento convocatório que originou o
presente contrato;

5.2.2. Entregar os materiais licitados em parcelas, de acordo com a solicitação da Contratante, no prazo de
até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato.
5.2.3. Todo material deverá estar rigorosamente de acordo com as especificações Termo de Referência e
embalados de acordo com as normas técnicas exigidas por Lei.
5.2.4. Substituir o objeto que por ventura estejam fora das especificações constantes no Termo de
Referência, sob pena de aplicação de penalidades previstas neste instrumento convocatório ou em
legislação pertinente a matéria;
5.2.5. Comunicar a Contratante imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a interferir
na entrega dos objetos;
5.2.6. Desenvolver boas relações com os funcionários da Contratante, acatando quaisquer solicitações,
instruções e o que emanar dos setores competentes;
5.2.7. Manter, durante a vigência do contrato, as condições apresentadas quando da participação nesta
licitação.

6.1. A Contratante pagará a Contratada, o valor estimado de R$ 90.061,00 (NOVENTA MIL E SESSENTA E
UM REAIS) pela entrega total do objeto contratado de que se trata a Cláusula Terceira deste contrato,
conforme consta no ANEXO I que é parte integrante do presente Contrato.
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6.2. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura. Para tanto, o FORNECEDOR deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura
com indicação da conta corrente e respectiva agencia bancária, à qual deverá ser atestada pelo setor
responsável pelo seu recebimento;

6.3. O pagamento ficará condicionado à regularidade da Contratada, devendo a mesma apresentar cópias
das Certidões Federal, Estadual e Municipal, CNDT e FGTS;

6.4. Não sendo feita a regularização no prazo estabelecido, o contrato poderá sér rescindido e a Contratada
sujeita às multas estabelecidas neste Contrato;

6.5. O pagamento somente será liberado após as deduções de eventuais multas que ihe tenham sido
impostas em decorrência de inadimplência contratual;

6.6. Quaisquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção pela
CONTRATADA e haverá, em decorrência disto, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivamente regularizado;

6.7. A CONTRATANTE reserva-se do direito de suspender o pagamento se os objetos não estiverem de
acordo com o Contrato;

6.8. Dos pagamentos devidos à CONTRATADA serão deduzidos os impostos e contribuições em
conformidade com a legislação vigente;
6.8.1. Será deduzido o percentual de 2,0% (dois por cento) sobre todos os valores de pagamentos realizados
pelo Município de Bayeux, relativos ao fornecimento de bens, serviços e contratação de obras, o qual será
creditado no FUNDO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL, nos termos da Lei Municipal n° 1.033 de
29.12.2006.

6.9. O FORNECEDOR se obriga a manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de
habilitação exigidas na licitação, inclusive a condição de não empregar trabalhador menor na forma da Lei
9.854, de 27.10.99. Assume, ainda, a obrigação de apresentar, junto à Nota Fiscal, os seguintes
comprovantes devidamente atualizados:
6.9.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
FORNECEDOR, compreendendo a Certidão de Quitação de Tributos e a Certidão Quanto a Dívida Ativa -
ou outras equivalentes, na forma da Lei - expedidas, era cada esfera ido Governo, pelo órgão competente;
6.9.2. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, nos termos do
inciso V, do artigo 3°, da Lei n". 12.440/2011;
6.9.3. Prova de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mediante
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade de Fundo de Garantia, fornecido pela Caixa Econômica
Federal.

7.1. A contratada deverá demonstrar de maneira clara a composição do preço de cada item constante de sua
proposta, através de Planilha de Custos contendo as parcelas relativas a todos os insumos, encargos em
geral, lucro e participação percentual em relação ao preço final.
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7.2. A nào apresentação da Planilha de Custos impossibilitará à unidade administrativa a proceder a futuras
revisões de preços, caso venha a contratada solicitar equilíbrio econômico-financeiro.

7.3. A cada pedido de revisão de preço deverá a contratada comprovar e justificar as alterações havidas na
planilha apresentada à época da elaboração da proposta, demonstrando a nova composição do preço.

7.4. No caso do detentor do Registro de Preços ser revendedor ou representante comercial deverá
demonstrar de maneira clara a composição do preço constante de sua proposta, com descrição das parcelas
relativas ao valor de aquisição do produto com Notas Fiscais de Fábrica/Indústria, encargos cm geral, lucro
e participação percentual de cada item cm relação ao preço final (Planilha de Custos).

7.5. A critério da Administração Municipal poderá ser exigida da CONTRATADA lista de preços expedida
pelos fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de início de sua vigência e numeração seqüencial,
para instrução de pedidos de revisão de preços.

7.6. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração Municipal adotará para
verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado
dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela
própria unidade ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados
pelo Govemo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser
instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da
Administração no prazo de 05 (cinco) dias.

7.7. É vedado à Contratada interromper o fomecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão
de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste edital.

7.8. Poderão ser concedidos nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões no percentual
de até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor global contratado, nos termos do art.65, § I da Lei 8.666/93.

CLAUSÜLA OITAVA-LOCAL E PRAZO DE ENTREiGA J

8.1 Os objetos deverão ser entregues sem nenhum uso, condições plenas de uso e de acordo com o
discriminado no Termo de Referência, podendo a CONTRATANTE a qualquer momento solicitar análise
do referido objeto e na hipótese de o mesmo não estar de acordo com o contido no instrumento
convocatório, devolvê-lo sem que haja qualquer ônus por parte da contratante, não excluindo a contratada
das penalidades previstas no instrumento convocatório ou em legislação pertinente a matéria;

8.2. Todos os custo referente à entrega do produto /prestação dos serviços licitado, até a sede desta
edilidade será de inteira responsabilidade da Contratada.

9.1. O prazo de vigência do contrato será determinado: até o final do exercício financeiro e será adstrita a
vigência do respectivo crédito orçamentário, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993, tendo inicio
e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

9.2. Sua eficácia legal somente se dará após a publicação do seu extrato do contrato em Imprensa Oficial.

riSíKi'-!-:;;-
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10.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de
atraso injustificado, assim considerado pela Administração, de execução parcial ou inexecução da
obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada prévia e ampla defesa, às
seguintes penalidades, cumulativamente ou não;
10.1.1. Advertência;

10.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total da
obrigação assumida;
10.1.3. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia dc atraso e por ocorrência, até o máximo de 10%
(dez por cento) sobre o valor total do contrato, quando a lícitante vencedora, injustificadamente, ou por
motivo não aceito pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO ML^ICÍPIO DE BAYEUX,
deixar de atender totalmente à solicitação prevista;
10.1.4. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Bayeux, por até 02 (dois) anos;
10.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

10.2. a justificativa para o não cumprimento da obrigação, não se aplicando a multa referida no subitem
anterior, só será considerada em casos fortuitos ou de força maior, devendo ser apresentada por escrito;

10.3. a licitanle que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar documentos exigidos ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ficar impedida de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas no Termo de Referência e no contrato e das demais cominações legais;

10.4. Caracíerizar-se-á formal recusa à contratação, podendo a Prefeitura Municipal de Bayeux, a seu
exclusivo Juízo, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que manifestem
interesse na contratação, em igual prazo, e atendidas todas as condições para fornecimento do objeto
licitado ou então cancelar o item nas seguintes hipóteses:
10.4.1 Depois de decorridos 10 (dez) dias da convocação da Prefeitura Municipal dc Bayeux sem que a
licitante vencedora tenha retirado e assinado o instrumento contratual.

lUÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA

11.1. O inadimplemento de cláusula ou condição estabelecida neste Contrato, por parte da CONTRATADA,
assegurará ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebimento;

11.2. Alem de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei n° 8.666/93, constituem
motivos para a rescisão deste Contrato:
11.2.1. Subcontrataçâo, cessão ou transferência total ou parcial do objeto acordado, salvo por autorização
expressa e devidamente justificada pela CONTRATANTE. Bem como a associação da CONTRATADA
com outrem, fusão, cisão ou incorporação;

11.3. Ao CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos lermos dos artigos 77 e
79, inciso I da Lei n° 8.666/93, aplicando-se, no que couberem, as disposições dos parágrafos primeiro e
segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.
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12.1. Os casos omissos ou situações nào explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pela
Contratante, segundo as disposições contidas nas legislações relacionadas na Cláusula Primeira deste
Contrato ou demais legislações pertinentes, como também o constante no Termo de referencia;

12.2 Aplicam-se a este Contraio as disposições da Lei n° 8.666/93, que regulamenta as licitações e
contratações promovidas pela Administração Pública;

12.3. A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.4. É vedada a Contratada ceder, sublocar ou transferir no todo ou em parte o objeto contratado, salvo por
autorização expressa e devidamente justificada pela Contratante;

12.5. Fica eleito o Foro da Cidade de Bayeux, Estado da Paraíba, como competente para dirimir quaisquer
questões oriundas da execução deste Contrato, renunciando-se desde já qualquer outro por mais
privilegiado que seja;

12.6. E por estarem avençadas, as partes assinam o presente instrumento em quatro vias de igual teor e
forma, para que produza os seus devidos e efeitos legais.

Bayeux - PB, de tnp, jq de 2022.

ROSIENE SÃRINHO SOARES RIBEIRO

GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ N" 08.924.581/0004-02

CONTRATANTE

Documento ast.iii.iclo iliçiialniente

I. toft . R.ul,oii Qiifico; Diiiic
Düf... 1)9:07 -íí. oífio

Vfnliqii" lii

AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.712.427/0001-83

RAILSON QUEIROZ DINIZ
RG N°: 2.672.766 SSP/PB

CPF 052.667.954-92

CONTRATADA

'JHAS:

TOqV MmjL 2°) NOME:
TESTEMUNHAS:

1") NOME:

RG: RG:

CPF: /P/ fiy JòA'0, CPF: /fpi.
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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 é fácil de
carregar e manusear, pois apresenta
alça de mão e costa, ziper de
qualidade e dois cursores de abertura
total. Altural9cm;
Largura 46cm; Profundidade 32cm;
Peso l,050Kg; Cor Vermelha

BOLSA DÊ 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.
CAMISA TAMANHO (P)

SAMU

RS 150,00 I RS 1.200,00

R$ 150,00 R$ 1.200,00

Gênero: Sem gênero
07 Material principal:

POLIÉSTER/ALGODAO 50/50
Tipo de manga: Curta
Tipo de gola: Polo

CAMISA TAMANHO (M)

RS 44,00 RS 704,00

Gênero: Sem gênero
08 Material principal:

POLIÉSTER/ALGODAO 50/50
Tipo de manga: Curta
Tipo de gola: Polo
CAMISA TAMANHO

R$47,00 RS 1.645,00

Gênero: Sem gênero
09 Material principal:

POLIÉSTER/ALGODAO 50/50
Tipo de manga; Curta
Tipo de gola: Polo

R$47,00 I RS 752,00
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19

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 sangüíneo na
frente (0+) e tarja com descrição da
profissão nas costas.

4 UND. AGS RS 120,00 RS 480,00

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS

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
abotoaçào no peitilho. Atrás com
Identificação do serviço.
Identificação da Secretaria de Saúde
e da Prefeitura.

288 UND. AGS R$ 55,00 RS 15.840,00

20

21

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, e no braço
[direito o símbolo do SUS

141 UND. AGS R$ 85,00 i RS 11.985,00

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: Sarja 2/1; Pala: Formada
por uma chapa de polietileno,
coberta na parte superior por uma
camada de espuma de
nylon/poliuretano de 1,5 mm de

144 UND. AGS RS 35,00 RS 5.040,00
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espessura, revestida interna e
externamente 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 externamente
mediante teeido 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 / poliuretano 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
(legionário) 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.
BOLSA - Bolsa de lona locomotiva,

com dimensões externa: largura 380
mm X 320 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

144 UND. AGS RS150,00 RS 21.600,00
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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 x
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 e
cruzando em "X"; e das trancas em
paralelas quatro costuras. Com
aplicação bordada de três logos
(PMBY, SUS e Programa a que
pertencer).
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 c três
do lado direito(de acordo com figura
ilustrativa em anexo) e com

dimensões compatíveis ao tamanho
:da peça. Os bolsos devem possuir
iabas com fechamento por 02 botões
jde metal na cor prata em cada um
[deles. Impressão em silkscreen.

27 UND. AOS R$ 85,00 R$ 2.295,00
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25

26

JALECOS - Jaleco confeccionado

em microfibra, mangas longas, na
cor branca, modelo unissex,

pesponto duplo nas cavas e ombro,
fechamento com botões, contendo 03
(três) bolsos; dois deles no mesmo
tamanho (uma ao lado do outro, na

altura do abdômen) e um de tamanho
menor na altura do peito esquerdo.
Com comprimento de 50 a 65 cm e
pesponto duplo na fixação, com
costura dupla, acabamento de
qualidade, resistente ao uso e
lavagens, impressão de uma logo na
frente, na altura do busto (símbolo
do programa). Na manga do braço
esquerdo deverá estar gravada a
logomarca da PMBY, e no braço
direito o símbolo do SUS. Impressão
em silkscreen, utilização de tinta boa
qualidade, evitando assim, o
desaparecimento da logomarca
durante as lavagens.
SAPATOS AGE E

SUPERVISORES - Sapato na cor
preta com fechamento em cadarço,
confeccionado em couro vaqueta,
palmilha de montagem em fibras
antiperftirantes, biqueira de
composite e solado em poliuretano
bidensidade injetado diretamente ao
cabedal.

JAQUETAS PARA VIGILÂNCIA
EM SAÚDE / SANITARIA -
confeccionado em brim com manga
longa destacável por um zíper
embutido (podendo se tomar um
colete sem manga) cor cinza grafite,
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 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. Bordados inseridos.

115

63

UND.

PAR

15 UND.

AOS

CRIVAL

AOS

R$ 80,00 RS 9.200,00

RS 110,00 RS 6.930,00

R$90,00 ; RS 1.350,00

27

CALÇAS PARA ACE - Calça em
Terbrim na composição de: 67%
Poliéster 33% Algodão, corte reto
com bolsos frontais, zíper frontal

65 UND. AOS R$ 120,00 RS 7.800,00
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com fecho por abotoaçâo no cós e
dois bolsos laterais em cada perna,
na cor caqui.

VALOR TOTAL: R$ 90.061,00

NOVENTA MIL E SESSENTA E UM REAIS

Baveux - PB, 10 de (t\ ivro de 2022.

ROSIENE SARINHO SOARES RIBEIRO

GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ N° 08.924.581/0004-02

CONTRATANTE

g ub
Do<UFTi?iUu

f«ailoon QiiCKOz Dinie

Uala: lO/OS/2022 09:06:32-0300

Veiifiquítm liRps:,7uetHi<jtloi.iti.0f

AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ; 30.712.427/0001-83

RAILSON QUEIROZ DINIZ

RG N-: 2.672.766 SSP/PB

CPF 052.667.954-92

CONTRATADA
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