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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS H°: 004/2021

Aos 27 dias do isãs de Janeiro de 2021, na sede da CoisissAo Permanente de Licitação da Prefeltgsa
Municipal de Santa Rita, Estado da Paraíba, localisada na RUA VIRGXKIO VELOSO BORGES, S/M " L0TEAMEM70
JARDIM MIRITÂKIA, CENTRO, SANTA RITA, PB - CEP 58300-270, no8 termos da Lei federal n' 10.520, de 17 de
Julho de 2002 e subaidiarianente a Lei Federal n* B.66S, da 21 de Junho de 1893; Lei Complementar n°
123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal n' 3.555, de OB de Agosto de 2000; Decreto Federal n°
7,992, de 23 de janeiro de 2013; Lei Complonentar 147/2014; Decreto Federal n 8.53B de 06 de outubro de
2015; Decreto n" 9.408 de 31 de agosto de 2018; Decreto Federal n' 10.024 de 20 de setembro de 201S, e
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas nontas; a, ainda, confoma
a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico n® 036 /2020 çue objetiva o registro de
preços para: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL S FUTURA AfiUISIÇAO DE FARDAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA
VIGILAKCIA SANITÁRIA, SAMU 192, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MtWICÍPIO DE SANTA RITA/PB;
resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
RITA - CNPJ n® 09.159.666/0001-61.

VENCEDOR: R.L COMERCIO VAREJISTA DE HULTX UTILIDADES LTOA
'CHPJ: 22.226.670/000Í-6~3
ITEM esPECIFICÁÇÁO

Camiseta - SAMU, ao poliviacose, manga
curta, na cor azul marinho. Tamanhos P, H,
G, GG, (quantidades de ceda tamanho a
definir), com serigrafia lado direito
frenta ea^leaia do SAMU192 medindo 07 cm per
11 cm de altura, acima dela a Função
(Enfermeiro e Condutor). A logoaarca
SAMU192, bandeiras e funções devem ser
serigrafados na camiseta. Manga direita:
Logomarca do SAMU 192 localizada
lateralmente, medindo do ombro para baixo 5
cm para a aplicação - medindo 07 cm por 11
cml Manga Esquerda: bandeira da Paraiba e do
Município da Santa Rita, medindo 3,5 cm por
4,5 em cada uma (PB em cima e Santa Rita em
baixo), -aplicadas a 5 cm do ombro. Costas
Logomarca do SAMU 192 medindo 15 cm x 25 cm.
As camisetas deverão ter garantia quanto ao
desbotatoento após a lavagem comum, formação
da bolinhas, esgarçar e soltar o material
usado na serigrafia.

MARCA

RL

XniID. QUANT. P.UKIT. P.TOTAL

DND 20 R$35,00 R$700,00

HACACM SAMU - Confeccionado em tecido tipo
terbrin ou perfeitamente similar, na cor
azul marinho, padrão 519 da escala pantone,
tinglmento em cores firmas resistente eo uso
e lavagens, pzé-encolbido, com armação tipo
sarja 2/1; peso 221 g/m2, largura 2,67 m;
composto da 674 de fibra de poliôstsr e 33%
de fibra de algodão (eapecificaçõaa
aproximadas) . SOLA: Gola baixa tipo padre
medindo aprox. 4 em de largura com perfeito
acabamento arredondado, isedindo 03 os de

altura, tranapassada, regulável com
fechamento em velcro. MANGA: longa con um
bolso na lateral da manga esquerda de quem
veste, medindo aprox. 10 cm de largura x 16
cm da comprimento, para guarda da aparelha
celular com lapela medindo 10 cm da largura
X 4 cm de altura a fechamento em velcro,

sendo este com aprox. 3 os de largura, em
toda extensão da borda inferior para um
perfeito fechamento do bolao; este bolso
deverá ficar localizado, aprox., a 6 cm da
altura do ombro. O acabamento da manga

deverá ser corta reto nos punhos, com
lingUata reguladora cora velcro. Medindo 03
cm de largura por 17 ca de conyrimaoto. Com
lingüeta interna medindo 03 era de largura
por 20 cm de eonqirimanto, acabamento com
casaado. Na parte externa será colocado um
botão (logo abaixo da película] para prendar
a lingüeta. Na menge direita de quem veste,
logo SAMU, e logo abaixo desta, tarja
reflativa. FRENTE DO MACACÃO: Frente COm

dois bolsas setangulazas frontais, medindo
epzox. 18 era de cooiprlmanto x 13 cm de
largura, c)>apado com cantos chanfrados, duas
costuras paralelas, fechamento cora dois
zipacea (sendo um subindo e o outro descendo

RL UHD 15 R$285,00
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da boa qualidade fftoiiité "sua ábetturajT
som abertura para caneta na paste supetioc
do bO-lso da esquerda de quem veste medindo
18 CA de compriiDento e 6 CS de largura,
tarjeta no Tnasmo tecido pregado com velcro
para identificação do nome do servidor acima
do bolso da direita de quem veste, tarjeta

; core o inoamo comprimento do bolso e com 2,0
: oa de largura. COSTAS DO HACAC&O: Com pala,
9 duas pregas fundaa ( para dar raovlnento] .
Emblema do Samu 192, medindo 15 cm X 2S cm,
logo acima será bordado a função do servidor

;  (Enfenneiro eu condutor] na cor branca em
] sentido reto (letra medindo 4,5 cm de altura
1 devidamente centraliradas). FAIXAS ALTAMENTE
I REELETIVAS; Em sentido horiaontal em toda
extensão do tórax, dando continuidade ã
faixa reflexiva das mangas. Na parte

: inferior faixa refletiva em toda
1 circunferência das pernas (faixas
' localizadas abaixo do matelassê].Aplicação
1 do logotipo SAMU no bolao da esquerda de
quem veate, e nas costas entre as faixa

refletivas. CINTURA DO MACACÃO: cincura-
costa com elástico etcbutido na parte
traseira, resistente, de apsox. 4 cm de
largura, o 20 cm de eonçrimonto (sentido
horizontal) e lingüeta reguladora, logo após
termino do elástico, medindo 03 cm de
largura por aproximadamente 15 cm de
cooçtiiDBnto (sentido horizontal] .das costas
para frente, presa per velcro ( de forma que
a peça possa ser ajustada na cintura].
Deverá possuir passante por cima do elástico
das costas, este passante deverá ter
aproximadamente 6 cm da largura. PARTE

! INFERIOR DO MACACÃO: 4 bolioa frontais
sendo, 2 com abertura oblíqua tipo faca e
cantos inferiores chaofrados, com espelho
interno para não aparecer o forro, deverá
ter aproximadamente 18 cm largura e 30 em de
altura; outros 2 bolsos localizados logo
acima do joelho medindo aprox. 18 x 22 cm,
fechamento core ziper; acima do bolso da
perna esquerda, confecção de um bolso paraj

{ acondicionamento de teaoura ponta romba, com
botão de presaão. PARTE POSTERIOR DA CALÇA:
2  (dois] bolsos traseiros chapados,
chanfrados, com duas costuras paralelas,
medindo aprox. 14 cm de conqjrimanto e 18 em
de largura, fechamento com lapela e velcro
(lapela com aprox. 5 cm) , sendo este velcro
com aproximadamente 2 cm de largura em toda
extensão da borda inferior. FECHAMENTO DO
MACACÃO: fechamento frontal com ziper
Bondo seu ooitprimento proporcional a

I numeração do macacão (com vlata externa
I "transpassada" com largura de 5,5 cm em toda
I extensão do riper e proteção interna afim de
; que o ziper cão fique em contato direto com
a pele do usuário. PROTEÇÃO EM MATELASSÊ:
reforço em tecido matelassê (manta 100
dupla) na cor azul marinho nos ombros e
cotovelos, noa joelhos em aaãias as pernas, a
proteção deverá ter aprox. 30 cm de
conprimanto x 22 cm de largura, localizada
na parto frontal. PARTE INFERIOR DO MACACÃO;
faixa refletiva em toda circunferência das
pernas (faixas localizadas abaixo de
matelassê] . FAIXA VERMELHA E LARANJA:

aplicação de faixa da aprox. 2 cm (cada;
faixa] na cor vermelha padrão 186 da escala
pantone • na cor laranja padrão 717 da
escala pantone em polismida (laranja na
frente e vermelha atrás, sendo com espaço de
15 mm nas laterais e espaço de 15 na entre
cada uma, sendo aplicada em toda extensão
lateral externa do macacão desde a cava atá
O tornozelo e nas auuigas após os bolsos até
0 punho. BORDADOS; peito, bolso lado direito
e  costas; eiúslama SAMU 192. APLICAÇÃO DO
BRASÃO DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA
RITA: bordada no braço lado esquerdo (acima
da lapela do bolso para celular], medindo
aprox. 6 cn de largura x 4 cm de altura, e
lego abaixo bordada a frase "SANTA RITA-FB".
Tamanhos P, M, G, GG (quantidades de cada
tamanho a definir].

Damiaeta - em polivisooae, manga curta, na RL DND 32
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cor aiul Barinho. TâBanhos P, M. G- G®'
(tmancidad»» do cada tamanho a definir) , C^ ■
serigrafia lado direito - frente eni-emaj^;

, Prefeitura Municipal de Santa ° '
!da Secreta medindo OT cm por 11 c» "ei
■altura, acima dele a FunçSo (Enfermeiro e;
iCondutor). A logomarca SfiHai92, bandeiras e,
; funções devem ser serigrafadoa na ;

Manga direita; Logomarca do SAMU 192,
' locBlitada lateralmente, medindo do ^ro
pata baixo 5 cm para a aplicaçio - medin^ 07 cm por 11 cm. Manga Esquerda: bandeira da

, Paraíba e de Município de Santa Wta,
I medindo 3,5 cm por 4,5 cm cada 7»
■ cima e Santa Rita em baixo) . - ® !
; cm do ombro. Costas Logomarca do SA^ ^
' medindo 15 cm x 25 cm. As camisetas deverão
. ter garsntia quanto ao desbotamento após a ,
' lavagem comum, formação da bolinhas, i
; esgarçar e soltar o material usado na , . serigrafi»*
i _ ^
";caité~"«t" cor caquir^fflod^io^üniBsex, sea'
oangas, confeccionado em btim ou ao sarja,
resiatente ao uso e as lavagens, conaervando a
cor fechamento frontal com xiper, coo 04
'ibolsoa dianteiros (sondo 2 bolsos superiores
com fechamento em velcro e com aba em tecido
refletivo na cor prata e 2 bolsos locallrados
na parto inferior com fechamento em zíper).
Nas costas duas faixas verticais de 5cm de
largura em tecido refletivo de cor prata. Ha
Frente e nas costas, logotipos em bordado
colorido.

RLUND100 BSS7,69 R$5.769,00

■^laa de lona padrão rjNASA - bol^ ^nfeccionad. padrão da PMASA,
lona na cor caqui (cor tradicional da '
a tira colo regulável na altura. Dimensões M
64cm de altura com aba aberta, 31 cm com a aba
fechada ,20 cm do fundo, com foles laterais,
■04 divisões internas, costura

BLCND

'fené c<i>a confeccionada em brltn, na cor er^ Winho, entrolado, fecho plástico na parte
8 l^perior possibilitando regulagem de ^ma^o.

jcom personaliraçio de logotipos em serigrafia, UnVinrrAfíh&dOS ♦O COreS . .
'Colete em cõr caqui, modelo unis.ex, sem
kangas, confeccionado em brim ou em sar^a.
iresistente ao uao e as lavagens, conservando a
Lor, fechamento frontal com típer, com 04j
Ulsoa dianteiros (sendo 2 bolsos suporlowai
'com fechamento em velcro e com aba em tecido

9 Itefletlvo na cor prata e 2 bols^
laa parte inferior com fechamento em zipor).
%s costas duas faixas verticais de ■largura em tecido refletivo de cor P»^7»^
Frente e na. costas, logoUpos em
Scolorido. Hos Tamanhos P, M, S e GG, a definir

10 moisentto do pedido.
I

RLOHO

100jl$96,00 R$9.600,00

RL

100

UHD

Inüz.e» de manga longa em Lycra com fator
•proteção uv FPS 50: confeccionada em tecico,
Sue utilire a tecnologia mais avançada em f^
lelastoraàricosLYCRA Xtralife na cor azul,
iconçosiçao 85% poliamida e 15% elasta^ ,OBS^
'conforma as demais especificações contidas no
termo de referência do presente prwesso

10 .Tratamento diferenciado: tipo ^ «
j»rrieipaç»o exclusiva de MS/Ere
^Icabilldade decreto 7174; Nàoj Ijilicabilldade margem de preferencia. Nao.
bnidade de fornecimento: unidade . Hos) Bnicaoe ae ;

'

260

R$17,30R$1.730,00

RLOHD

iramanhos P, M, G e GG, a definir no momento dc^
•edido.

■í -â "de lona padrâo YuíiwÁ - 71®^ Confeccionada padrAo da FDHASA,
Eona na cor caqui(oor tradicional da FOHASA),

11 'a Ura colo regulável na altura. Dimensões 7
[64am de altura com aba aberta, 31 cm com a ^s
Ifechada ,20 cm de fundo, com foles laterais,
to4 divlsOesinternas, costura

■ koné copa confeccionada em brim, na cor «rU
íltinho, entrelado, fecho plástico na parte

12 ^perior possibilitando regulagem de tamatóio,
[com personalização do logotipos em serigrafia, [eabarrachados em cores

POLO "'tecld0

KL

BL

DND

B$57,69R$14.999,40

260

260

(RID

. *|CAMISKTA ffww . j '
jpitiuet, manga curta, na cor bEanos,_7l_——.S!

VIGILÂNCIA SANITÁRIA:|(mo

R$76,90El$19.994,00
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R$96,00 1R$24.96

260

16

B$17,30

R$49,00

R$4,498,00

R$7e4,00



r
logo da Vigilância Sasltârla na latecal
Bsquerda superior, nos tanrnabos.
08- Fomlnina Baby Look (K)
04-' Feminina Baky Look (6)
02- Masculino (M)

02- ̂aculino (G)
tecido brim leve ÍÕÒ% algo^o, cor verde
jbanãelra, com bolso externo nas laterais
llnferiores com fechamento em valcco , a UA

bolao interno, fechamento do colete com zlper
|cor preto, bordado na lateral esquerda

, . isuporior "VIGILÂMCIA SAHITARIA" na cor branca,
bordado na lateral direita superior o logo da
.Prefeitura de Santa Rita e logo abaixo!
rpiSCALIZAÇÃO" na cot branca, nas costas,
'p>ordado em branco "VISIIAnCIA SAKITÃAIA", cás
iCoa elàsbico, nos tamanhos, P, H a 9
{(03)P, (03]H, (03)G.

RLVND118111,00

TOTAL

yEHCEDORj_ FAn^INDES_ CCWSRCIO E SERVIÇOS LTPA
COTjPie.iiíraTS/ocíoí-oí
ITEMESPECIFICAÇÃOMARCA

BOTA DE CAHO CORTO - Tipo Resgate. Tamanho â
confirmar. Bota cano curto era couro vaquata
curtido ao cremo na cor preta, estampa
pólvora, hidrofugada com espessura rainima de
2,0 cm, bico redondo, zlper lateral na parte
interna, com forro da Isolamento interno na
extensão do zlper; cano superior de
aprexistadamente 20 ca, em couro naça vacua
vestuário bidrofugado; caneleira com reforço
interno em couro reconatituido e palallha
lii^^eza conformada em Poliuretano blaqueade,
com solado de borracha reforçado,
antiderrapante e com resistância a alta
temperatura atá 300* C. Cabedal em couro
bovino de primeira qualidade, vaqueta curtida
ao cxono, espessura miniraa de 2,0 sat cco
acabamento semicromo hidrofugado. Gáspea, com
protetor de borracha, sobreposto em alto
relevo (3D). para evitar desgaste do couro.
Forro da Gáspea de couro tipo napa vacum
vestuário na coc preta Parte Superior

.Traseira; Acolchoada com espuma látex de
i espessura 10 a 15 am e densidade 30, em trás
; gomos revestimento na parte exterior em couro
tipo napa vacum cor preta, e na parte interna
com o mesmo forro da parte treseira do cano.
E no entorno do refletivo deverá ser colocado 1

i borracha com estanças em 3D
i costurada em todo seu contorno e na
I xegiáo do tornozelo deverá conter um protetor
{ contra intactos em borracha 3D com simbolo
oficial do 3AM0, que deverá eer colado e

[costurado, com um di&netzo aproximado de 40
I sm. Lego acima da caneleira, em couro vacum
(Vermelho, será inserido um gomo acolchoado
para maior conforto ao usuário e nesta
peça deverá ser inserida uma etiqueta
costurada com a seguinte ioscriçáo: SAMD 192. i

TOTAL

PB

UNZO.

PARES

QUAMT.

RS999,00

Me9.044,40l

p.Tono. P.UNIT.

1188379,00
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R$4.169,00
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4.169,00;

CLÃOSOIA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: j j i
A referida Ata da Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da daC
publicação de seu extrato na iiqaransa oficial.

A existência de preços registrados náo obriga a Prefeitura Municipal de Santa Rita firmar eonttataçóes
oriundas do Sistema de Registro.de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de
licitaçáo especifica para aquisíçáo pretendida, assegurada preferânela ao fornecedor regiatrado em
igualdade de condiçóes, eem que caiba direito a recurso ou indenizaçAo.

CLÃDSOLA SEGUNDA - DA OTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivaçáo da contratação do objeto registrado decorrente dasta Ata, devidamente formalizada
através do respectivo Pedido da Compra, saráo observadas as cláusulas e condições constantes do Edit^
de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico n* 036/2020, parte integrante do pres"
instrumento de corapromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência podará
utilizada:

Pela Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, qua também é o 6.
gerenciador responsável pela administroçSo a controle dasta Ata, representada pela sua estrub
organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por ôrgáos ou entidades da administraçáo pública, observadas as disposiçôas do Pregêo Eletrônico n*
036/2020, qua fizerem adesáo a esta Ata, mediante a consulta a a anuência do órgêo gerenciador e
observando o Art. 22, parágrafo 3* e parágrafo 4*, Inciso II do Decreto n* 9.488 de 31 de agosto da



2018.

cLkasmA. terceiwi - das disposi^s serms:
Integram eats Ata, o Edital do PregSo Eletrônico n° 036/2020 • >aus anexo», e a seguinte proposta
vencedora do referido certame t j""

, .>0^-
/\0

- R.L COíffiRCIO VAREJISTA DE KOI.TI UTILIDADES LTDA
ItemtsJ'; 1, 2, 4, 5, 7, B, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
Valor: RS99.044,40

- FARBRIHQBS COMERCIO B SERVIÇOS LTDA
ItcB<s) : 3

Valer: RS4.169.00 ^ I
CLWSOIA COARIA - DO TORO:
Para dirimir as questões daeorrenta» da utilixaçAo da
Santa Rita.

-.vN-
.oa eleito o Foro da Comarca de

lOCIAHCrCORBEIA CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RL COMERCIO ' _ . ,
r^r pl.i II TI ' Assinado de fbrmacflglBlpOí RIVAREJISTA DE MULTI COMtRClOVAíEJISTADEMULTI

UTILIDAOCS LTOA2222M7OQ001Í3
Dados: 2021.01.19 n:2'l:2a -03'Q0'

LTDA:22226670000163

UTILIDADES

R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA FARBRINDES :I0 e SERVIÇOS LTDA

OvriTOn Costa dos Santos
Sdcú Oifttx

CPP; 613.718.155-34
Ftitnnln Cen. c Strngs Uda. • EF9


