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P O D E R  E X E C U T I V O  M U N I C I P A L  
ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

LICITAÇÃO 

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020 – LEI 13.019/2014 

PROCESSO Nº 1147/2020 

 

OSC Proponente: Associação Pestalozzi de Vargem Alta 

CNPJ Nº: 39.288.717/0001-16 

Endereço: Rua Felipe David, 96, Centro, Vargem Alta - ES 

Objeto proposto: Cooperação financeira entre o Município de 

Vargem Alta e a Associação Pestalozzi de Vargem Alta, visando 

proporcionar repasse de recursos do Piso do Cofinanciamento 

Estadual Fundo a Fundo, estabelecendo entre eles o Piso Variável de 

Média Complexidade – PCD e o Piso Básico Variável I – PCD, que é 

destinado ao atendimento de pessoas com deficiência 

Valor do repasse: R$ 34.591,00 (trinta e quatro mil quinhentos e 

noventa e um reais) 

Fundamentação para a inexigibilidade: Art. 31, inciso II da Lei 

Federal Nº 13.019/2014 Arts. 21, 22 e 23 da IN-SCV Nº 001/2016 

Prazo para impugnação: 05 (cinco) dias a contar da publicação do 

extrato desse termo de inexigibilidade de chamamento público, 

conforme preceitua o Art. 32, §2º da Lei 13.019/2014. 

O inteiro teor do processo se encontra disponível na Gerência de 

Convênios à disposição dos interessados. Esclarecimentos pelo 

telefone (28) 99968-8191 ou pelo endereço 

convenios.pmva@gmail.com. 

 

Vargem Alta – ES, 15 de maio de 2020. 

 

 

CAMILA MARIA JUFFU LORENZONI 

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

 

________________________________________________________ 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 ID CidadES: 2020.071E0500001.09.0019 

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos 

interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, 

ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, inciso IV  

da Lei 8.666/93, na contratação da Sra. ELIETE TEIXEIRA LEAL 

ROSSETTO, Constitui objeto do presente Contratação de profissional 

na área especifica de motorista, habilitado na categoria D, visando  

reforçar o transporte dos profissionais técnicos de saúde e 

administrativos, usuários e pacientes do Sistema Municipal de Saúde 

para a prevenção e enfrentamento da situação de emergência da 

saúde pública provocada pelo COVI-19, o contrato terá início em 

14/05/2020, com valor global de R$ 1.254,00 (mil e duzentos e 

cinquenta e quatro reais). 

  Vargem Alta/ES, 14 de Maio de 2020. 

 

_______________________________ 

JOÃO CRISÓSTOMO ALTOÉ  

Prefeito Municipal 

________________________________________________________ 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 ID CidadES: 2020.071E0500001.09.0018 

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos 

interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, 

ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, inciso IV  

da Lei 8.666/93, na contratação da Sra. ROSANGELA FABRIS 

BOLDT, Constitui objeto do presente Contratação de profissional na 

área especifica de motorista, habilitado na categoria D, visando  

reforçar o transporte dos profissionais técnicos de saúde e 

administrativos, usuários e pacientes do Sistema Municipal de Saúde 

para a prevenção e enfrentamento da situação de emergência da 

saúde pública provocada pelo COVI-19, o contrato terá início em 

14/05/2020, com valor global de R$ 1.254,00 (mil e duzentos e 

cinquenta e quatro reais). 

  Vargem Alta/ES, 14 de Maio de 2020. 

 

_______________________________ 

JOÃO CRISÓSTOMO ALTOÉ  

Prefeito Municipal 

________________________________________________________ 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 ID CidadES: 2020.071E0500001.09.0017 

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos 

interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, 

ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, inciso IV  

da Lei 8.666/93, na contratação do Sr. LUCAS NETO BRISON, 

Constitui objeto do presente Contratação de profissional na área 

especifica de motorista, habilitado na categoria D, visando  reforçar o 

transporte dos profissionais técnicos de saúde e administrativos, 

usuários e pacientes do Sistema Municipal de Saúde para a 
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prevenção e enfrentamento da situação de emergência da saúde 

pública provocada pelo COVI-19, o contrato terá início em 14/05/2020, 

com valor global de R$ 1.254,00 (mil e duzentos e cinquenta e quatro 

reais). 

  

 Vargem Alta/ES, 14 de Maio de 2020. 

 

_______________________________ 

JOÃO CRISÓSTOMO ALTOÉ  

Prefeito Municipal 

________________________________________________________ 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 ID CidadES: 2020.071E0700001.09.0048 

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos 

interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, 

ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, inciso IV  

da Lei 8.666/93, na contratação da empresa PASTORE MOVEIS 

PARA ESCRITORIO LTDA, para de Aquisição de Móveis de 

escritório, para atender o Polo UAB de Vargem Alta. Considerando 

que as fortes chuvas que atingiram o município de Vargem Alta no 

mês de 17/01/2020, ocasionou  a perda de diversos bens, sendo os 

mesmos necessários para atender o local. A dispensa de licitação 

justifica-se considerando Decreto de Calamidade Pública N° 

4092/2020, com início, início em 13/05/2020 e término em 20/07/2020, 

com valor global de R$ 13.920,10 ( treze mil novecentos e vinte e 

reais e dez centavos). 

 

 Vargem Alta/ES, 13 de maio de 2020. 

 

_______________________________ 

JOÃO CRISÓSTOMO ALTOÉ  

Prefeito Municipal 

________________________________________________________ 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 ID CidadES: 2020.071E0700001.09.0048 

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos 

interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, 

ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, inciso IV  

da Lei 8.666/93, na contratação da empresa PASTORE MOVEIS 

PARA ESCRITORIO LTDA, para de Aquisição de Móveis de 

escritório, para atender o Polo UAB de Vargem Alta. Considerando 

que as fortes chuvas que atingiram o município de Vargem Alta no 

mês de 17/01/2020, ocasionou  a perda de diversos bens, sendo os 

mesmos necessários para atender o local. A dispensa de licitação 

justifica-se considerando Decreto de Calamidade Pública N° 

4092/2020, com início, início em 13/05/2020 e término em 20/07/2020, 

com valor global de R$ 13.920,10 ( treze mil novecentos e vinte e 

reais e dez centavos). 

 

Vargem Alta/ES, 13 de maio de 2020. 

 

_______________________________ 

JOÃO CRISÓSTOMO ALTOÉ  

Prefeito Municipal 

Vargem Alta- ES,14 de Maio de 2020. 

 

ORDEM DE SERVIÇO 

Autorizo a empresa C Z SUL CAPIXABA LTDA ME, a iniciar o serviço 

descrito no Contrato 103/2020, referente à Tomada de Preço 01/2020 

e em seus anexos, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM DA AVENIDA 

TUFFY DAVID, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, 

CONSIDERANDO O CONVÊNIO Nº 014/2019/SEDURB, conforme 

especificações constantes no referido contrato e processo licitatório. 

 

 Sem mais para o momento, 

 Atenciosamente 

 

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ 

Prefeito Municipal  

 ________________________________________________________ 

TERMO DE COMPROMISSO Nº 03/2020 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0127/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ID: 2020.071E0500001.01.0001 

Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM 

ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no 

CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, Sr.  João Crisóstomo Altoé, Prefeito Municipal, 

inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº. 351470/ES, por 

intermédio do Fundo Municipal de Saúde, neste ato representado pela 

Secretária Municipal, Sra. ANA IGNEZ CEREZA, portadora da 

Carteira de Identidade n° 039990338/RJ e inscrita no CPF/MF sob n° 

722.620.447-91, no uso de suas atribuições como gestor do Fundo 

Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público, devidamente 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 14.645.035/0001-92, com sede na Rua 

Padre Antônio Maria, 210, Centro - Vargem Alta/ES, doravante 

denominado CONTRATANTE, considerando o julgamento da licitação 

na modalidade de Pregão Presencial, PARA REGISTRO DE PREÇOS 

Nº000008, RESOLVE registrar o preço de AQUISIÇÃO DE FRALDAS 

DESCARTAVEIS EM ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DO 

SISTEMA DE SAUDE PORTADORES DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, empresa 

FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº. 

07.377.489/0001-64, com sede na Rua Vianopolis, nº 147, Cobilândia 

– Vila Velha - ES - CEP: 29.111-250, (27) 3359 - 5033, e-mail: 

licitacao@distribuidorafoxbrasil.com.br, por seu representante legal, 

Sr. (a) DAVID NOGUEIRA MARQUES, brasileiro, casado, empresário, 

residente e domiciliado na Rua Jose Neves Cypreste, 165, apto 204, 

Ed. Regia Maris – Jardim da Penha - Vitoria - ES - CEP: 29.060-300, 

inscrito no CPF/MF sob nº  358.709.317-20, Cédula de Identidade nº 

82184345 IFP/RJ, doravante denominada CONTRATADA, 

adjudicatária do Pregão Presencial para Registro de Preço nº 000008 

nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela 

alcançada por lote,  regido pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo Decreto 

Municipal nº 3274/2016 e Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 

8.883/94 e suas alterações em conformidade com as clausulas e 

condições seguintes: 

 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 O objeto consiste na de AQUISIÇÃO DE FRALDAS 

DESCARTAVEIS EM ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DO 

SISTEMA DE SAUDE PORTADORES DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde,  em 

conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta 



Vargem Alta, sexta-feira, 15 de maio de 2020 - Órgão Oficial do Município Nº 1436 Página 3 de 35 

apresentada na licitação que integram este instrumento. 

  

 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UN QUANT. VALOR 

UNIT 

01 FRALDA 

Fralda Descartável Adulta 

Geriátrica TAM. M de 40 kg a 

70 

kg. A fralda deverá possuir 

formato anatômico, alto grau 

d 

e absorvência, camada 

interna de gel retentor de 

umidade, 

barreira contra vazamentos e 

no mínimo 03 fios de elástico 

e 02 fitas adesivas de cada 

lado, deverá ser composta de 

fi 

bras da celulose antialérgica 

e atóxica, com grande suavid 

ade e conforto, aloe vera, gel 

inibidor de odor. O produto d 

everá ser acondicionado em 

embalagem impermeável, em 

pacotes com 08 unidades. Na 

embalagem deverá constar e 

xternamente a identificação, 

fabricação, validade, lote e pr 

ocedência. Composição: 

polpa de celulose, polímero 

superabsorvente, filme de 

polietileno, não tecido de 

fibras polipropileno,adesivos 

termoplásticos fios de 

elastano e fitas adesivas 

dados do fabricante, lote, 

validade 03 anos após a 

fabricação. 

 

 

PCT 

 

1176 

 

R$ 

12,10 

 

CONTRATADO:  

VALOR: R$ 14.229,60 (quatorze mil duzentos e vinte e nove reais e 

sessenta centavos) 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E UNIDADES 

INTEGRANTES DO REGISTRO 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12 

(doze) meses, a partir da sua assinatura. 

 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro de 

Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de 

recebimento do comunicado da unidade interessada ou da publicação 

no órgão da imprensa oficial. 

 

4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente 

justificado o motivo e aceito pela Administração. 

 

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1 Os materiais deverão ser pentregues durante a vigência da Ata, 

correndo por conta do contratado as despensas decorrentes de frete, 

seguros, mão de obra, etc. 

 

5.2 Os materiais serão entregues conforme objeto contratual que 

verificará o atendimento a todas as exigências e condições. 

 

5.2.1 A substituição do produto ou a sua complementação não 

eximem a Contratada da aplicação da penalidade por descumprimento 

da obrigação. 

 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS 

 

6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ara de Registro de 

Preços. 

 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO 

 

7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do 

contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses. 

 

a) Alteração da politica econômica do pais, que resulta reflexos 

nos preços ajustados; 

 

b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos 

preços praticados no mercado; 

 

c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos 

preços de mercado; 

 

d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada e 

inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente 

aceitos pela Administração. 

 

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de 

fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de 

elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão. 

 

7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, 

tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a 

Administração; 

 

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de 

preços e sua adequação ao praticado no mercado; 

 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do 

compromisso assumido; 

 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

 

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no 

impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar 

devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a 

alteração de preço pretendida. 

 

7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos 

aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as 

partes. 

 

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o 

recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de notas 

fiscais e atestadas pelo setor requisitante. 

 

9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 

 

9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas 

condições do edital a prorrogação da Ata. 

 

9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período de 

validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a manutenção 

de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de 

experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a 

serem prestados; 
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9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, 

nos termos da legislação vigente. 

 

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com 

as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas. 

 

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação social 

e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria. 

 

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários 

no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 

acontecido em dependência da CONTRATANTE. 

 

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços; 

 

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual 

for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução 

do objeto da Ata de Registro de Preços. 

 

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais 

ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim 

como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da 

Contratante. 

 

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93, 

não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação, 

salvo se houver expressa autorização da Prefeitura; 

 

9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal, 

CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e 

FGTS. 

 

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação 

confidencial que venha a ter acesso. 

 

9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n 8.666/93. 

 

9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo 

Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos 

desta licitação. 

 

9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e 

hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas 

com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras 

decorrentes da prestação dos serviços.  

 

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para 

a execução da Ata de Registro de Preços. 

 

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, 

bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados. 

 

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que 

comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de 

operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo 

contratual. 

 

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da 

Ata de Registro de Preços. 

 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva 

responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a 

Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 

formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 

sua execução. 

 

Secretaria Municipal de Saúde a servidora JESSICA SIQUEIRA  

AFONSO. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

CONTRATUAL 

 

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos de:  

 

11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas 

na clausula décima segunda. 

 

11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir 

as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força 

maior, devidamente comprovadas.  

 

11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 

Administração. 

 

11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem 

como desta Ata. 

 

11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou 

falência da Contratada.  

 

11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela 

Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo 

de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como 

desta Ata. 

 

11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços por 

ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 

 

11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos 

utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, 

necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos 

posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à 

Contratada mediante sua devida avaliação. 

 

11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

 

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  

 

12.1 Conforme estabelecido no Edital. 

 

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

 

13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser 

resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

 

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 

cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos 

contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.   

 

14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 

Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados 

superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e 

condições a Ata de Registro de Preços. 

 

14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os 

últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços 

determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 

elaboração de uma nova Ata.  

 

14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em 

dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á o dia 

do vencimento. 

 

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de 

cada unidade requisitante. 



Vargem Alta, sexta-feira, 15 de maio de 2020 - Órgão Oficial do Município Nº 1436 Página 5 de 35 

 

14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da 

transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas 

contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.  

 

E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 

4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos 

os fins e efeitos de direito.  

 

 

Vargem Alta - ES, 13 de abril de 2020. 

 

 

__________________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

__________________________________ 

ANA IGNEZ CEREZA 

Secretaria Municipal de Saúde 

Contratante 

 

 

______________________________________ 

FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 

Contratada 

________________________________________________________ 

TERMO DE COMPROMISSO Nº 04/2020 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0127/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ID: 2020.071E0500001.01.0001 

 

Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM 

ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no 

CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, Sr.  João Crisóstomo Altoé, Prefeito Municipal, 

inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº. 351470/ES, por 

intermédio do Fundo Municipal de Saúde, neste ato representado pela 

Secretária Municipal, Sra. ANA IGNEZ CEREZA, portadora da 

Carteira de Identidade n° 039990338/RJ e inscrita no CPF/MF sob n° 

722.620.447-91, no uso de suas atribuições como gestor do Fundo 

Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público, devidamente 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 14.645.035/0001-92, com sede na Rua 

Padre Antônio Maria, 210, Centro - Vargem Alta/ES, doravante 

denominado CONTRATANTE, considerando o julgamento da licitação 

na modalidade de Pregão Presencial, PARA REGISTRO DE PREÇOS 

Nº000008, RESOLVE registrar o preço de AQUISIÇÃO DE FRALDAS 

DESCARTAVEIS EM ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DO 

SISTEMA DE SAUDE PORTADORES DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, empresa 

ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº. 

30.681.395/0001-04, com sede na Rua Central, nº 19, Bairro Canaã – 

Viana - ES - CEP: 29.135-038, (27) 99648-1331, e-mail: 

arrudalicitacao@gmail.com, por seu representante legal, Sr. (a) 

DIEGO GROSSMANN DA SILVA ARRUDA, brasileiro, solteiro, 

empresário, residente e domiciliado na Rua Três de Julho, nº  33, 

Itaciba – Cariacica - ES - CEP: 29.150-420, inscrito no CPF/MF sob nº  

058.421.957-12, Cédula de Identidade nº 3.804.451 SSP/ES, 

doravante denominada CONTRATADA, adjudicatária do Pregão 

Presencial para Registro de Preço nº 000008 nas quantidades 

estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por lote,  

regido pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo Decreto Municipal nº 

3274/2016 e Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e 

suas alterações em conformidade com as clausulas e condições 

seguintes: 

 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 O objeto consiste na de AQUISIÇÃO DE FRALDAS 

DESCARTAVEIS EM ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DO 

SISTEMA DE SAUDE PORTADORES DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde,  em 

conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta 

apresentada na licitação que integram este instrumento. 

  

 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UN QUAN

T 

VALOR 

UNIT 

02 FRALDA 

Fralda Descartável 

Geriátrica TAM. G (peso 

entre 70 kg e 9 

0 kg). A fralda deverá 

possuir formato anatômico, 

alto grau 

de absorvência, camada 

interna de gel retentor de 

umidade 

, barreira contra vazamentos 

e no mínimo 03 fios de 

elástico e 02 fitas adesivas 

de cada lado, deverá ser 

composta de 

fibras da celulose 

antialérgica e atóxica, com 

grande suavidade e 

conforto, aloe vera, gel 

inibidor de odor. O produto 

deverá ser acondicionado 

em embalagem 

impermeável, e 

m pacotes com 08 unidades. 

Na embalagem deverá 

constar externamente a 

identificação, fabricação, 

validade, lote e 

procedência. Composição: 

polpa de celulose, polímero 

superabsorvente, filme de 

polietileno, não tecido de 

fibras polipropileno, 

adesivos termoplásticos fios 

de elastano e fitas adesivas 

dados do fabricante, lote, 

validade 03 anos após a 

fabricação. 

 

 

PCT 

 

2.856 

 

R$ 

15,29 

03 FRALDA 

Fralda Descartável 

Geriátrica EG (peso acima 

de 90 kg). A fralda deverá 

possuir formato anatômico, 

alto grau de absorvência, 

camada interna de gel 

retentor de umidade, 

barreira contra vazamentos 

e no mínimo 03 fios de 

elástico e 02 fitas adesivas 

de cada lado, deverá ser 

composta de fibras da 

celulose antialérgica e 

atóxica, com grande 

suavidade e conforto, aloe 

vera, gel inibidor de odor. O 

produto deverá ser 

acondicionado em 

embalagem impermeável, 

em pacotes com 07 

unidades. Na embalagem 

deverá constar 

externamente a 

identificação, fabricação, 

validade, lote e 

PCT 840 
R$ 

15,12 
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procedência.Composição: 

polpa de celulose, polímero 

superabsorvente, filme de 

polietileno, não tecido de 

fibras polipropileno, 

adesivos termoplásticos fios 

de elastano e fitas adesivas 

dados do fabricante, lote, 

validade 03 anos após a 

fabricação. 

 

 

CONTRATADO:  

VALOR: R$ 56.363,04 (cinquenta e seis mil trezentos e sessenta e 

três reais e quatro centavos) 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E UNIDADES 

INTEGRANTES DO REGISTRO 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12 

(doze) meses, a partir da sua assinatura. 

 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro de 

Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de 

recebimento do comunicado da unidade interessada ou da publicação 

no órgão da imprensa oficial. 

 

4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente 

justificado o motivo e aceito pela Administração. 

 

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1 Os materiais deverão ser pentregues durante a vigência da Ata, 

correndo por conta do contratado as despensas decorrentes de frete, 

seguros, mão de obra, etc. 

 

5.2 Os materiais serão entregues conforme objeto contratual que 

verificará o atendimento a todas as exigências e condições. 

 

5.2.1 A substituição do produto ou a sua complementação não 

eximem a Contratada da aplicação da penalidade por descumprimento 

da obrigação. 

 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS 

 

6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ara de Registro de 

Preços. 

 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO 

 

7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do 

contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses. 

 

a) Alteração da politica econômica do pais, que resulta reflexos 

nos preços ajustados; 

 

b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos 

preços praticados no mercado; 

 

c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos 

preços de mercado; 

 

d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada e 

inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente 

aceitos pela Administração. 

 

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de 

fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de 

elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão. 

 

7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, 

tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a 

Administração; 

 

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de 

preços e sua adequação ao praticado no mercado; 

 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do 

compromisso assumido; 

 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

 

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no 

impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar 

devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a 

alteração de preço pretendida. 

 

7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos 

aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as 

partes. 

 

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o 

recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de notas 

fiscais e atestadas pelo setor requisitante. 

 

9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 

 

9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas 

condições do edital a prorrogação da Ata. 

 

9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período de 

validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a manutenção 

de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de 

experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a 

serem prestados; 

 

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, 

nos termos da legislação vigente. 

 

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com 

as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas. 

 

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação social 

e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria. 

 

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários 

no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 

acontecido em dependência da CONTRATANTE. 

 

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços; 

 

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual 

for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução 

do objeto da Ata de Registro de Preços. 

 

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais 

ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim 

como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da 

Contratante. 

 

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93, 
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não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação, 

salvo se houver expressa autorização da Prefeitura; 

 

9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal, 

CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e 

FGTS. 

 

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação 

confidencial que venha a ter acesso. 

 

9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n 8.666/93. 

 

9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo 

Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos 

desta licitação. 

 

9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e 

hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas 

com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras 

decorrentes da prestação dos serviços.  

 

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para 

a execução da Ata de Registro de Preços. 

 

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, 

bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados. 

 

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que 

comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de 

operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo 

contratual. 

 

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da 

Ata de Registro de Preços. 

 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva 

responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a 

Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 

formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 

sua execução. 

 

Secretaria Municipal de Saúde a servidora JESSICA SIQUEIRA  

AFONSO. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

CONTRATUAL 

 

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos de:  

 

11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas 

na clausula décima segunda. 

 

11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir 

as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força 

maior, devidamente comprovadas.  

 

11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 

Administração. 

 

11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem 

como desta Ata. 

 

11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou 

falência da Contratada.  

 

11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela 

Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo 

de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como 

desta Ata. 

 

11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços por 

ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 

 

11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos 

utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, 

necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos 

posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à 

Contratada mediante sua devida avaliação. 

 

11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

 

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  

 

12.1 Conforme estabelecido no Edital. 

 

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

 

13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser 

resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

 

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 

cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos 

contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.   

 

14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 

Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados 

superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e 

condições a Ata de Registro de Preços. 

 

14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os 

últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços 

determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 

elaboração de uma nova Ata.  

 

14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em 

dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á o dia 

do vencimento. 

 

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de 

cada unidade requisitante. 

 

14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da 

transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas 

contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.  

 

E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 

4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos 

os fins e efeitos de direito.  

 

Vargem Alta - ES, 13 de abril de 2020. 

 

 

__________________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

__________________________________ 

ANA IGNEZ CEREZA 

Secretaria Municipal de Saúde 

Contratante 

 

______________________________________ 

ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 

Contratada 

 

________________________________________________________ 
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TERMO DE COMPROMISSO Nº 05/2020 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0586, 0620 E 0637/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ID: 2020.071E0700001.02.0003 

 

Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM 

ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no 

CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, Sr.  João Crisóstomo Altoé, Prefeito Municipal, 

inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº. 351470/ES, doravante 

denominado CONTRATANTE, considerando o julgamento da licitação 

na modalidade de Pregão Presencial, PARA REGISTRO DE PREÇOS 

Nº000014, RESOLVE registrar o preço de AQUISIÇÃO DE TONER, 

para atender diversas secretarias, empresa L. F DE MIRANDA 

EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o 

nº. 25.039.188/0001-02, com sede na Rua General Dutra, nº 30, 

Centro, Atilio Vivacqua - ES - CEP: 29.490-000, (28) 3028-9599, e-

mail: lfmcomercio@gmail.com, por seu representante legal, Sr. (a) 

LEA FRANCOLINI DE MIRANDA, brasileira, casada, empresária, 

residente e domiciliado na Rua Oswaldo Malfacini, nº 77, Bairro 

Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29.490-000, inscrita no 

CPF/MF sob nº  575.536.617-91, Cédula de Identidade nº 301.283 

SPTC/ES, doravante denominada CONTRATADA, adjudicatária do 

Pregão Presencial para Registro de Preço nº 000014 nas quantidades 

estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por lote,  

regido pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo Decreto Municipal nº 

3274/2016 e Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e 

suas alterações em conformidade com as clausulas e condições 

seguintes: 

 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 O objeto consiste na de AQUISIÇÃO DE TONER, para atender 

diversas secretarias,  em conformidade com as especificações 

previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram 

este instrumento. 

  

 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UN QUAN

T 

VALO

R 

UNIT 

01 TONER D 2850A/ D2850B 

IMPRESSORA SAMSUNG 

PKS 2850 - COMPATIVEL 

NOVO 

UN 20 
R$ 

112,00 

02 TONER 83 A  

TONER PARA 

IMPRESSORA HP 83 A - 

COMPATÍVEL NOVO 

UN 30 
R$ 

77,00 

03 TONER 435/436/285 A 

IMPRESSORA HP LASER 

JET 1005/1132/1102/1505 - 

COMP 

ATÍVEL NOVO 

UN 60 
R$ 

77,00 

04 TONER 

TONER 2612 A  

IMPRESSORA HP LASER 

JET 1020 - COMPATÍVEL 

NOVO 

UN 40 
R$ 

77,00 

 

 

 

QUANTIDADE POR SECRETARIA 

 

ITEM  

Sec. 

Administraçã

o  

Sec. 

Meio 

Ambie

nte  

Sec. 

Assist

ência  

CRE

AS  
Abrigo 

01  20 unidades  -  -  -  - 

02  20 unidades  

10 

unidad

es  

-  -  - 

03  20 unidades  -  

20 

unidad

es  

10 

unid

ades 

10 

unidades 

04  20 unidades  

10 

unidad

es  

-  -  
10 

unidade 

 

 

CONTRATADO:  

VALOR: R$ 12.250,00 (doze mil e duzentos e cinquenta reais) 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E UNIDADES 

INTEGRANTES DO REGISTRO 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL-ABRIGO INSTITUCIONAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12 

(doze) meses, a partir da sua assinatura. 

 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro de 

Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de 

recebimento do comunicado da unidade interessada ou da publicação 

no órgão da imprensa oficial. 

 

4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente 

justificado o motivo e aceito pela Administração. 

 

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1 Os materiais deverão ser pentregues durante a vigência da Ata, 

correndo por conta do contratado as despensas decorrentes de frete, 

seguros, mão de obra, etc. 

 

5.2 Os materiais serão entregues conforme objeto contratual que 

verificará o atendimento a todas as exigências e condições. 

 

5.2.1 A substituição do produto ou a sua complementação não 

eximem a Contratada da aplicação da penalidade por descumprimento 

da obrigação. 

 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS 

 

6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ara de Registro de 

Preços. 

 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO 

 

7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do 

contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses. 

 

a) Alteração da politica econômica do pais, que resulta reflexos 

nos preços ajustados; 

 

b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos 

preços praticados no mercado; 

 

c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos 

preços de mercado; 

 

d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada e 

inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente 
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aceitos pela Administração. 

 

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de 

fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de 

elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão. 

 

7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, 

tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a 

Administração; 

 

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de 

preços e sua adequação ao praticado no mercado; 

 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do 

compromisso assumido; 

 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

 

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no 

impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar 

devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a 

alteração de preço pretendida. 

 

7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos 

aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as 

partes. 

 

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o 

recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de notas 

fiscais e atestadas pelo setor requisitante. 

 

9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 

 

9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas 

condições do edital a prorrogação da Ata. 

 

9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período de 

validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a manutenção 

de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de 

experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a 

serem prestados; 

 

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, 

nos termos da legislação vigente. 

 

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com 

as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas. 

 

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação social 

e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria. 

 

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários 

no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 

acontecido em dependência da CONTRATANTE. 

 

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços; 

 

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual 

for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução 

do objeto da Ata de Registro de Preços. 

 

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais 

ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim 

como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da 

Contratante. 

 

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93, 

não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação, 

salvo se houver expressa autorização da Prefeitura; 

 

9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal, 

CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e 

FGTS. 

 

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação 

confidencial que venha a ter acesso. 

 

9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n 8.666/93. 

 

9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo 

Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos 

desta licitação. 

 

9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e 

hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas 

com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras 

decorrentes da prestação dos serviços.  

 

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para 

a execução da Ata de Registro de Preços. 

 

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, 

bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados. 

 

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que 

comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de 

operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo 

contratual. 

 

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da 

Ata de Registro de Preços. 

 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva 

responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a 

Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 

formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 

sua execução. 

 

Servidor(a) ZELMA DA SILVA RAMOS (Secretaria Municipal de 

Administração); JOSANE DA SILVA SANTOS RODRIGUES 

(Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social) e 

REGINALDO DA CUNHA LIVERANI (Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente). 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

CONTRATUAL 

 

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos de:  

 

11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas 

na clausula décima segunda. 

 

11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir 

as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força 

maior, devidamente comprovadas.  

 

11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 

Administração. 

 

11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem 

como desta Ata. 

 

11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou 

falência da Contratada.  
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11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela 

Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo 

de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como 

desta Ata. 

 

11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços por 

ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 

 

11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos 

utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, 

necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos 

posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à 

Contratada mediante sua devida avaliação. 

 

11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

 

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  

 

12.1 Conforme estabelecido no Edital. 

 

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

 

13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser 

resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

 

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 

cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos 

contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.   

 

14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 

Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados 

superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e 

condições a Ata de Registro de Preços. 

 

14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os 

últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços 

determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 

elaboração de uma nova Ata.  

 

14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em 

dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á o dia 

do vencimento. 

 

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de 

cada unidade requisitante. 

 

14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da 

transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas 

contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.  

 

E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 

4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos 

os fins e efeitos de direito.  

 

Vargem Alta - ES, 13 de abril de 2020. 

 

 

__________________________________ 

JOÃO CRISÓSTOMO ALTOÉ 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

______________________________________ 

L. F DE MIRANDA EIRELI 

Contratada 

 

________________________________________________________ 

 

TERMO DE COMPROMISSO Nº 06/2020 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0402/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ID: 2020.071E0500001.02.0002 

 

Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM 

ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no 

CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, Sr.  João Crisóstomo Altoé, Prefeito Municipal, 

inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº. 351470/ES, por 

intermédio do Fundo Municipal de Saúde, neste ato representado pela 

Secretária Municipal, Sra. ANA IGNEZ CEREZA, portadora da 

Carteira de Identidade n° 039990338/RJ e inscrita no CPF/MF sob n° 

722.620.447-91, no uso de suas atribuições como gestor do Fundo 

Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público, devidamente 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 14.645.035/0001-92, com sede na Rua 

Padre Antônio Maria, 210, Centro - Vargem Alta/ES, doravante 

denominado CONTRATANTE, considerando o julgamento da licitação 

na modalidade de Pregão Presencial, PARA REGISTRO DE PREÇOS 

Nº000011, RESOLVE registrar o preço de AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL GRAFICO, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, 

por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, empresa GRAFICA 

ROCHA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no 

CNPJ-MF sob o nº. 30.552.042/0001-84, com sede na Rua Siqueira 

Campos, nº 22, Sede, Mimoso do Sul - ES - CEP: 29.400-000, por seu 

representante legal, Sr. MANUEL FLORINDO ROCHA, brasileiro 

casado, comerciante, residente e domiciliado na Rua Siqueira 

Campos, nº 22, Centro, Mimoso do Sul - ES - CEP: 29.400-000, 

inscrita no CPF/MF sob nº  340.484.567-68, Cédula de Identidade nº 

223.417 SPP/ES, doravante denominada CONTRATADA, 

adjudicatária do Pregão Presencial para Registro de Preço nº 000011 

nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela 

alcançada por lote,  regido pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo Decreto 

Municipal nº 3274/2016 e Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 

8.883/94 e suas alterações em conformidade com as clausulas e 

condições seguintes: 

 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 O objeto consiste na de AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, 

para atender a Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio do 

Fundo Municipal de Saúde,  em conformidade com as especificações 

previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram 

este instrumento. 

  

 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UN QUAN

T 

VALOR UNIT 

02 Boletim de 

produtividade - 1 

via 21.3 x 31.2 cm, 

1 x 1 cor tin 

ta verde europa 

em off-set 75g 

laser filme. Frente 

e Verso. - 

Bloco com 100 

folhas 

 

BL 500 R$ 10,90  

04 Cadastro 

individual. (e SUS) 

1 via - 21 X 29.7 

cm, cor tinta p 

reta europa, 54g 

laser filme - frente 

e verso BLOCO 

COM 1 

00 FOLHAS 

 

BL 500 R$ 10,95 

07 Cartão de vacina 

adulto. Impressão 

1X1 frente verso 

UN 3000 R$ 0,30 
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210x8 

0mm, papel cartão 

180gr, cor verde 

europa. 

 

10 Ficha de 

Atendimento 

Médico 

Ambulatorial - 

Impressão 1X 

1 via frente e 

verso Medida 23.0 

X 22.0, papel 

cartão, cor ve 

rde europa 

UN 
10.00

0 
R$ 0,26 

11 Ficha de 

Atendimento 

Odontológico 

(Prontuário) - 

Impress 

ão 1X1 via frente e 

verso Medida 23.0 

X 22.0, papel 

cartão, 

cor verde europa 

UN 1.000 R$ 0,31 

13 Ficha de 

Evolução. 

Impressão 1X1 via 

frente e verso 

Medid 

a 23.0 X 22.0, 

papel cartão, cor 

verde europa. 

UN 
20.00

0 
R$ 0,23 

15 Guia de 

Referencia e 

Contra Referencia. 

Impressão 1X1 fre 

nte e verso 

Medida 20.0 X 

31.0, cor tinta 

verde europa em o 

ff-set laser filme 

colado. BLOC 

COM 100 

FOLHAS 

BL 200 R$  13,55 

16 Planilha para 

controle de visita 

domiciliar. 

Impressão 1X1, 

Medida 29.0 X 

21.0, cor preto. 

BLOCO COM 100 

FOLHAS 

BL 600 R$ 9,90 

18 Receituário 

comum. 50x2 - 1 

via 15.5 x 21 cm, 

01 x 0 cor tin 

ta verde europa 

em auto copiativo 

54g laser filme. 

BLOCO 

C/ 100 FOLHAS 

BL 2.000 R$ 7,88 

20 Requisição de 

exames. 50x2 - 1 

via 15.5 x 21 cm, 1 

x 0 cor t 

inta verde europa 

em auto copiativo 

54g laser filme. 

BL 3.000 R$ 8,40 

22 Folder 10 x 21, 

4X4 cores, tinta 

em escala em 

couche liso 2 

30g 2 dobras - 

UN 2.000 R$ 0,53 

fotolito. 

23 Folder 21 X 15,5, 

4X4 cores, tinta 

em escala em 

couche liso 

230g frente e 

verso - fotolito. 

UN 2.000 R$ 0,70 

25 Evolução de 

enfermagem (L x 

A) 31 x 21 cm, cor 

tinta verd 

e europa em off-

set 56g laser filme. 

BLOCO COM 100 

FOLHAS 

BL 100 R$ 10,38 

26 Ficha de visita 

domiciliar e 

territorial (e-SUS) 

Impressão 1X 

1, Medida (A x L) 

30.0 X 21.0, cor 

preto. BLOCO 

COM 100 

FOLHAS 

BL 500 R$ 8,98 

28 Cartão marcação 

de consulta - 

odontológico - 

Impressão 1 

X1 via frente e 

verso Medida 11,8 

x 8,1cm, papel 

cartão, cor 

verde europa. 

UN 5.000 R$ 0,09 

29 Notificação 

semanal de 

doenças 

transmissíveis, na 

cor ver 

de europa, offset 

56g, medindo 18,1 

de Altura x 30,5 

cm de 

comprimento. 

BLOCO C/ 100 

FOLHAS 

UN 20 R$ 10,25 

31 Registro diário de 

serviços 

antivetorial - frente 

e verso, me 

dindo (A x L) 21 x 

29 cm, cor preto, 

offset 75 g. 

BLOCO C/ 1 

00 FOLHAS 

BL 65 

R$ 10,50 

34 Relação de 

medicamentos 

vencidos, cor 

preto, medida: (A 

x L) 21 x 29 cm, 

offset 75 g. 

BLOCO COM 100 

FOLHAS 

BL 5 

R$ 18,00 

35 BPA - I (boletim de 

produção 

ambulatorial dado 

individuali 

zados) CAPs - 100 

X 1, offset 56g - 1 

X 0 - tinta preta - 

21 x 

29,7. BLOCO 

COM 100 

FOLHAS 

BL 5 

R$ 16,80 

36 Caps’I (centro de BL 10 R$ 20,20 
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atenção 

psicossocial) - 100 

x 1 - superbo 

nd verde 75 g - 1 x 

1 - tinta preta - 21 

x 31. BLOCO C/ 

100 FOLHAS 

37 Sistema de 

informação 

ambulatorial - 

SAI/SUS - 100 x 1 

- of 

fset 75 g - 1 x 1 

(frente e verso 

iguais) - Tinta 

preta - 21 x 2 

9,7. BLOCO C/ 

100 FOLHAS 

BL 5 

R$ 20,70 

38 SINAN - sistema 

de informação de 

agravos de 

notificação - 

100 x 1 - offset 75 

g - 1 x 1 - tinta 

preta - 21 x 29,7. 

BLOCO 

C/ 100 FOLHAS 

BL 10 R$ 16,67 

40 Ficha de visita 

domiciliar - VISA, 

Impressão, 

Medida 14,5 x 

10,5cm, papel 

cartão, tinta preta.  

UN 500 R$ 0,16 

 

 

 

CONTRATADO:  

VALOR: R$ 78.996,70 (setenta e oito mil novecentos e noventa e seis 

reais e setenta centavos) 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E UNIDADES 

INTEGRANTES DO REGISTRO 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12 

(doze) meses, a partir da sua assinatura. 

 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro de 

Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de 

recebimento do comunicado da unidade interessada ou da publicação 

no órgão da imprensa oficial. 

 

4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente 

justificado o motivo e aceito pela Administração. 

 

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1 Os materiais deverão ser pentregues durante a vigência da Ata, 

correndo por conta do contratado as despensas decorrentes de frete, 

seguros, mão de obra, etc. 

 

5.2 Os materiais serão entregues conforme objeto contratual que 

verificará o atendimento a todas as exigências e condições. 

 

5.2.1 A substituição do produto ou a sua complementação não 

eximem a Contratada da aplicação da penalidade por descumprimento 

da obrigação. 

 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS 

 

6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ara de Registro de 

Preços. 

 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO 

 

7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do 

contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses. 

 

a) Alteração da politica econômica do pais, que 

resulta reflexos nos preços ajustados; 

 

b) Em decorrência de eventual aumento ou redução 

dos preços praticados no mercado; 

 

c) Por força de situações imprevisíveis que 

produzam nos preços de mercado; 

 

d) Por outras hipóteses que sejam devidamente 

comprovada e inviabilidade de praticar o preço ofertado, 

desde que devidamente aceitos pela Administração. 

 

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de 

fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de 

elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão. 

 

7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, 

tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a 

Administração; 

 

a) Convocar o Contrato visando a negociação para 

redução de preços e sua adequação ao praticado no 

mercado; 

 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do 

compromisso assumido; 

 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

 

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no 

impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar 

devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a 

alteração de preço pretendida. 

 

7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos 

aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as 

partes. 

 

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o 

recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de notas 

fiscais e atestadas pelo setor requisitante. 

 

9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 

 

9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas 

condições do edital a prorrogação da Ata. 

 

9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período de 

validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a manutenção 

de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de 

experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a 

serem prestados; 

 

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, 

nos termos da legislação vigente. 

 

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com 

as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
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qualificação exigidas. 

 

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação social 

e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria. 

 

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários 

no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 

acontecido em dependência da CONTRATANTE. 

 

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços; 

 

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual 

for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução 

do objeto da Ata de Registro de Preços. 

 

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais 

ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim 

como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da 

Contratante. 

 

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93, 

não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação, 

salvo se houver expressa autorização da Prefeitura; 

 

9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal, 

CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e 

FGTS. 

 

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação 

confidencial que venha a ter acesso. 

 

9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n 8.666/93. 

 

9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo 

Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos 

desta licitação. 

 

9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e 

hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas 

com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras 

decorrentes da prestação dos serviços.  

 

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para 

a execução da Ata de Registro de Preços. 

 

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, 

bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados. 

 

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que 

comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de 

operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo 

contratual. 

 

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da 

Ata de Registro de Preços. 

 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva 

responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a 

Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 

formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 

sua execução. 

 

Secretaria Municipal de Saúde o(a) servidor(a) Camila Felippe. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

CONTRATUAL 

 

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos de:  

 

11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas 

na clausula décima segunda. 

 

11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir 

as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força 

maior, devidamente comprovadas.  

 

11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 

Administração. 

 

11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem 

como desta Ata. 

 

11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou 

falência da Contratada.  

 

11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela 

Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo 

de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como 

desta Ata. 

 

11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços por 

ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 

 

11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos 

utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, 

necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos 

posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à 

Contratada mediante sua devida avaliação. 

 

11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

 

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  

 

12.1 Conforme estabelecido no Edital. 

 

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

 

13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser 

resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

 

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 

cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos 

contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.   

 

14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 

Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados 

superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e 

condições a Ata de Registro de Preços. 

 

14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os 

últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços 

determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 

elaboração de uma nova Ata.  

 

14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em 

dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á o dia 

do vencimento. 

 

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de 

cada unidade requisitante. 

 

14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da 

transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas 

contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.  

 

E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 
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4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos 

os fins e efeitos de direito.  

 

 

Vargem Alta - ES, 14 de abril de 2020. 

 

 

__________________________________ 

JOÃO CRISÓSTOMO ALTOÉ 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

__________________________________ 

ANA IGNEZ CEREZA 

Secretaria Municipal de Saúde 

Contratante 

 

 

______________________________________ 

GRAFICA ROCHA LTDA ME 

Contratada 

 

________________________________________________________ 

TERMO DE COMPROMISSO Nº 07/2020 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0402/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ID: 2020.071E0500001.02.0002 

 

Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM 

ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no 

CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, Sr.  João Crisóstomo Altoé, Prefeito Municipal, 

inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº. 351470/ES, por 

intermédio do Fundo Municipal de Saúde, neste ato representado pela 

Secretária Municipal, Sra. ANA IGNEZ CEREZA, portadora da 

Carteira de Identidade n° 039990338/RJ e inscrita no CPF/MF sob n° 

722.620.447-91, no uso de suas atribuições como gestor do Fundo 

Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público, devidamente 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 14.645.035/0001-92, com sede na Rua 

Padre Antônio Maria, 210, Centro - Vargem Alta/ES, doravante 

denominado CONTRATANTE, considerando o julgamento da licitação 

na modalidade de Pregão Presencial, PARA REGISTRO DE PREÇOS 

Nº000011, RESOLVE registrar o preço de AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL GRAFICO, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, 

por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, empresa GRAFICA 

VITORIA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no 

CNPJ-MF sob o nº. 09.199.997/0001-25, com sede na Avenida Jones 

dos Santos Neves, nº 191, Loja 01, Santo Antônio, Cachoeiro de 

Itapemirim - ES - CEP: 29.300-500, por seu representante legal, Sra. 

ZENI DE OLIVEIRA FERNANDES CORREIA, brasileira, casada, 

empresária, residente e domiciliado na Rua Fotográfo Guilherme, nº 

159, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29.313-357, 

inscrita no CPF/MF sob nº  847.953.287-49, Cédula de Identidade nº 

1.130.355 SPP/ES, doravante denominada CONTRATADA, 

adjudicatária do Pregão Presencial para Registro de Preço nº 000011 

nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela 

alcançada por lote,  regido pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo Decreto 

Municipal nº 3274/2016 e Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 

8.883/94 e suas alterações em conformidade com as clausulas e 

condições seguintes: 

 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 O objeto consiste na de AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, 

para atender a Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio do 

Fundo Municipal de Saúde,  em conformidade com as especificações 

previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram 

este instrumento. 

  

 

 

 

LOT

E 

ESPECIFICAÇÃO UN QUAN

T 

VALO

R 

UNIT 

01 BPA I - laudo ambulatorial 

individualizado. 2 via 21 X 

29.7 

cm, cor tinta preta europa 

em auto copiativo 54g laser 

film 

e - Bloco com 100 folhas 

BL 2.000 
R$ 

14,00 

03 Boletim de produção 

ambulatorial BPAI 100x1 - 1 

via 20.7 

x 30.9 cm, 1 x 1 cor tinta 

verde europa em offset 75g 

laser f 

ilme colado 1 # teste bloco 

com 100 folhas 

BL 500 
R$ 

10,90 

05 Cartão da mulher. 1 via 

frente e verso, 20,5 X 22.5 

cor verd 

e europa 

UN 500 
R$ 

0,59 

06 Cartão de consulta (CAPS) 

1 via, 12.5 x 9.5 cm, cor tinta 

ve 

rde europa em off-set 56g 

laser filme. BLOCO C/ 50 

folhas 

BL 25 
R$ 

3,50 

08 Ficha confidencial - 

Impressão 1X1, 15 X 14 cm, 

cor tinta v 

erde europa em off-set 63 g 

laser filme. bloco c/ 100 

folhas 

BL 2.000 
R$ 

3,81 

09 Ficha de Atendimento 

Individual (e SUS) - 

Impressão 1X1 fr 

ente e verso Medida 29.0 X 

21.0, cor preto e azul - bloco 

c/ 

100 folhas 

BL 500 
R$ 

10,95 

12 Ficha de Atividade Coletiva. 

(e SUS) - Impressão 1X1 

frente 

e verso Medida 29.0 X 21.0, 

cor preto e azul. BLOCO C/ 

100 

FOLHAS 

BL 500 
R$  

11,05 

14 Ficha de Procedimentos. (e 

SUS) - Impressão 1X1 

frente e 

verso Medida 29.0 X 21.0, 

cor preto e azul. BLOCO C/ 

100 FOLHAS 

BL 500 
R$ 

11,00 

17 Receituário azul enumerado 

(notificação de receita). 

Medid 

a 240x100mm, papel 

superbond 75gr azul, 

impressão1x0 c 

or preto acabamento colado 

em bloco 50x1 via. BLOCO 

C/ 

50 FOLHAS 

BL 200 
R$ 

5,00 

19 Receituário especial 

controlado branco e 

amarelo. 50x2 - 1 

via 15.5 x 21 cm, 01 x 0 cor 

tinta preto em auto copiativo 

54 

g laser filme. BLOCO COM 

100 FOLHAS 

BL 2.000 
R$ 

7,85 

21 Cartão marcação de 

consulta. 1 via, 12.5 x 9.5 
BL 2.000 

R$ 

2,58 
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cm, cor tint 

a verde europa em off-set 

56g laser filme. BLOCO 

COM 100 

FOLHAS 

24 Requisição de material de 

consumo 01 via, 21,3 L x 15 

cm, 

cor tinta verde europa em 

off-set 56g laser filme. 

BLOCO C 

OM 100 FOLHAS 

BL 35 
R$ 

6,60 

27 Autorização de extração - 

odontológico na cor: preto, 

medi 

das (A x L) 14 x 15 cm, 

gramatura 54g. BLOCO C/ 

100 FOLHAS 

BL 500 
R$ 

4,25 

30 Controle de trabalho de 

vigilância em saúde - frente 

e vers 

o na cor preto, medindo (A x 

L) 14,7 x 21,4 cm, offsett 

75g. 

BLOCO COM 50 FOLHAS 

BL 15 
R$ 

8,95 

32 Resumo semanal de serviço 

antivetorial, cor verde, 

medind 

o (A x L) 29 x 21 cm, offset 

75g. BLOCO C/ 100 

FOLHAS 

BL 5 
R$ 

18,60 

33 
Crachá em PVC UN 50 

R$ 

34,00 

39 Adesivos em vinil - uso 

obrigatório do sinto de 

segurança - 

4 x 0 , 15 x 21. 

UN 50 

R$ 

6,55 

 

 

CONTRATADO:  

VALOR: R$ 84.423,25 (oitenta e quatro mil quatrocentos e vinte e três 

reais e vinte e cinco centavos) 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E UNIDADES 

INTEGRANTES DO REGISTRO 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12 

(doze) meses, a partir da sua assinatura. 

 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro de 

Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de 

recebimento do comunicado da unidade interessada ou da publicação 

no órgão da imprensa oficial. 

 

4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente 

justificado o motivo e aceito pela Administração. 

 

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1 Os materiais deverão ser pentregues durante a vigência da Ata, 

correndo por conta do contratado as despensas decorrentes de frete, 

seguros, mão de obra, etc. 

 

5.2 Os materiais serão entregues conforme objeto contratual que 

verificará o atendimento a todas as exigências e condições. 

 

5.2.1 A substituição do produto ou a sua complementação não 

eximem a Contratada da aplicação da penalidade por descumprimento 

da obrigação. 

 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS 

 

6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ara de Registro de 

Preços. 

 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO 

 

7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do 

contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses. 

 

a) Alteração da politica econômica do pais, que resulta reflexos 

nos preços ajustados; 

 

b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos 

preços praticados no mercado; 

 

c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos 

preços de mercado; 

 

d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada e 

inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente 

aceitos pela Administração. 

 

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de 

fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de 

elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão. 

 

7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, 

tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a 

Administração; 

 

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de 

preços e sua adequação ao praticado no mercado; 

 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do 

compromisso assumido; 

 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

 

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no 

impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar 

devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a 

alteração de preço pretendida. 

 

7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos 

aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as 

partes. 

 

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o 

recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de notas 

fiscais e atestadas pelo setor requisitante. 

 

9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 

 

9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas 

condições do edital a prorrogação da Ata. 

 

9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período de 

validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a manutenção 

de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de 

experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a 

serem prestados; 

 

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, 

nos termos da legislação vigente. 
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9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com 

as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas. 

 

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação social 

e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria. 

 

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários 

no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 

acontecido em dependência da CONTRATANTE. 

 

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços; 

 

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual 

for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução 

do objeto da Ata de Registro de Preços. 

 

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais 

ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim 

como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da 

Contratante. 

 

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93, 

não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação, 

salvo se houver expressa autorização da Prefeitura; 

 

9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal, 

CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e 

FGTS. 

 

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação 

confidencial que venha a ter acesso. 

 

9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n 8.666/93. 

 

9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo 

Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos 

desta licitação. 

 

9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e 

hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas 

com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras 

decorrentes da prestação dos serviços.  

 

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para 

a execução da Ata de Registro de Preços. 

 

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, 

bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados. 

 

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que 

comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de 

operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo 

contratual. 

 

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da 

Ata de Registro de Preços. 

 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva 

responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a 

Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 

formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 

sua execução. 

 

Secretaria Municipal de Saúde o(a) servidor(a) Camila Felippe. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

CONTRATUAL 

 

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos de:  

 

11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas 

na clausula décima segunda. 

 

11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir 

as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força 

maior, devidamente comprovadas.  

 

11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 

Administração. 

 

11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem 

como desta Ata. 

 

11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou 

falência da Contratada.  

 

11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela 

Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo 

de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como 

desta Ata. 

 

11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços por 

ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 

 

11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos 

utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, 

necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos 

posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à 

Contratada mediante sua devida avaliação. 

 

11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

 

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  

 

12.1 Conforme estabelecido no Edital. 

 

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

 

13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser 

resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

 

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 

cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos 

contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.   

 

14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 

Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados 

superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e 

condições a Ata de Registro de Preços. 

 

14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os 

últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços 

determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 

elaboração de uma nova Ata.  

 

14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em 

dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á o dia 

do vencimento. 

 

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de 

cada unidade requisitante. 

 

14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da 

transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas 

contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.  
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E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 

4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos 

os fins e efeitos de direito.  

 

Vargem Alta - ES, 14 de abril de 2020. 

 

__________________________________ 

JOÃO CRISÓSTOMO ALTOÉ 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

__________________________________ 

ANA IGNEZ CEREZA 

Secretaria Municipal de Saúde 

Contratante 

 

 

______________________________________ 

GRAFICA VITORIA LTDA ME 

Contratada 

________________________________________________________ 

TERMO DE COMPROMISSO Nº 08/2020 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0431/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ID: 2020.071E0500001.02.0003 

 

Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM 

ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no 

CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, Sr.  João Crisóstomo Altoé, Prefeito Municipal, 

inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº. 351470/ES, por 

intermédio do Fundo Municipal de Saúde, neste ato representado pela 

Secretária Municipal, Sra. ANA IGNEZ CEREZA, portadora da 

Carteira de Identidade n° 039990338/RJ e inscrita no CPF/MF sob n° 

722.620.447-91, no uso de suas atribuições como gestor do Fundo 

Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público, devidamente 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 14.645.035/0001-92, com sede na Rua 

Padre Antônio Maria, 210, Centro - Vargem Alta/ES, doravante 

denominado CONTRATANTE, considerando o julgamento da licitação 

na modalidade de Pregão Presencial, PARA REGISTRO DE PREÇOS 

Nº000012, RESOLVE registrar o preço de AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, para atender as Secretaria 

Municipal de Saúde e seus setores, por intermédio do Fundo 

Municipal de Saúde, empresa AGNES COMERCIAL LTDA. – ME, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº. 

03.450.477/0001-67, com sede na Avenida Paulino Muller, 795, lj 01, 

Jucutuquara - Vitória - ES - CEP: 29.040-715, (27) 3315-9766, e-mail: 

paulaaraujo_64@hotmail.com.br, por seu representante legal, Sra. 

PAULA ARAÚJO DE OLIVEIRA, brasileira, casada, empresária, 

residente e domiciliado na Rua São João, 361, Vila Rubim, Vitória - 

ES - CEP: 29.052-060, inscrita no CPF/MF sob nº  075.011.597-18, 

Cédula de Identidade nº 1333124 SPP/ES, doravante denominada 

CONTRATADA, adjudicatária do Pregão Presencial para Registro de 

Preço nº 000012 nas quantidades estimadas, de acordo com a 

classificação por ela alcançada por lote,  regido pela Lei Federal nº 

10.520/02, pelo Decreto Municipal nº 3274/2016 e Lei Federal nº 

8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e suas alterações em 

conformidade com as clausulas e condições seguintes: 

 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 O objeto consiste na de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

LIMPEZA E OUTROS, para atender as Secretaria Municipal de Saúde 

e seus setores, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde,  em 

conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta 

apresentada na licitação que integram este instrumento. 

  

 

 

 

ITE

M 

ESPECIFICAÇÃO UN QUAN VALO

R 

UNIT 

VAL

OR 

TOT

AL 

05 Balde, plástico em 

polietileno de alta 

densidade, alta 

resistência a impactos, 

paredes, fundo e 

encaixe da alça 

reforçada, alça em aço 

1010/20 zincado, 

capacidade para 20 

litros. 

UN 58 
R$ 

13,30 

R$ 

771,

40 

06 Cesto plástico para 

lixo com pedal 30 

litros. 

UN 50 

R$ 

39,50 

R$ 

1.97

5,00 

07 Copo descartável; 

indicação de uso: água 

e refrigerante; material: 

poliestireno; atoxico; 

cor: branco; 

capacidade: 200 ml; 

apresentação: pacotes 

com 100 Unid; normas: 

NBR 14865/2012 e 

NBR 13230; unidade 

de fornecimento: 

Pacotes. 

PCT 800 

R$ 

3,80 

R$ 

3.04

0,00 

08 Copo Descartável; 

indicação de uso: café; 

material: poliestireno, 

atoxico; cor: branco; 

capacidade: 50 ml; 

apresentação: pacotes 

com 100 unid; normas: 

NBR 14865/2012 e 

NBR 13230; unidade 

de fornecimento: 

pacotes. 

PCT 100 

R$ 

2,25 

R$ 

225,

00 

12 Detergente, aspecto: 

liquido concentrado, 

diluição 1:100, função 

adicional: 

desengordurante, 

tensoativo oleos 

vegetais, nivel ph: 

neutro. Unidade de 

fornecimento: frasco 

de 500ml 

UN 850 

R$ 

2,20 

R$ 

1.87

0,00 

18 Flanela, material 

100% algodão, cor: 

branca, absorvente e 

macia, tamanho 

aproximado 30 cm x 

50 cm. Unidade de 

fornecimento: unidade 

UN 315 

R$ 

4,28 

R$ 

1.34

8,20 

19 Limpa vidro, aspecto: 

liquido cor: azul, 

acondicionamento: 

frasco plástico 500 ml, 

validade mínima de 24 

meses, unidade de 

fornecimento: unidade. 

UN 10 

R$ 

6,30 

R$ 

63,0

0 

31 Pano de chão, 

material: 100% 

algodão cru, cor: não 

alvejado, aplicação: 

limpeza, acabamento: 

arremate nas bordas e 

trama não desfiavel, 

tamanho aproximado: 

45 cm x 85 cm, 

acondicionamento: 

UN 220 

R$ 

5,20 

R$ 

1.14

4,00 
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saco plástico, unidade 

de fornecimento: 

unidade. 

32 Pano de chão, 

material: 100% 

algodão, cor: branca, 

tipo: alvejado, 

aplicação: limpeza, 

acabamento: arremate 

nas bordas e trama 

não desfiavel, tamanho 

aproximado: 45 cm x 

85 cm, 

acondicionamento: 

saco plástico, unidade 

de fornecimento: 

unidade. 

UN 140 

R$ 

5,60 

R$ 

784,

00 

35 Rodo grande de 

alumínio com cabo de 

alumínio rodo corpo de 

alumínio com 01 

lamina em borracha 

reforçada com cabo de 

alumínio. 

UN 

40 

R$ 

58,80 

R$ 

2.35

2,00 

36 Rodo pia (acessório 

cozinha), material 

estrutura: 

polipropileno, material 

régua/base: borracha, 

comprimento 

aproximado: 21,5 cm, 

unidade de 

fornecimento: unidade. 

UN 

10 

R$ 

6,85 

R$ 

68,5

0 

37 Rodo plástico 45 

cm em polipropileno, 

lâmina dupla de 

borracha, cabo com 

altura entre 1,40m e 

1,60cm, moldados em 

alumínio anodizado, 

com apoio fixado na 

extremidade. 

UN 

100 

R$ 

11,90 

R$ 

1.19

0,00 

38 Sabão apresentação: 

pó, fragrância, neutra, 

cor azul, 01 kg, 

acondicionamento em 

saco filme plástico ou 

caixa, unidade de 

fornecimento: unidade. 

UN 

300 

R$ 

7,95 

R$ 

2.38

5,00 

39 Sabão, apresentação: 

barra, fragrância: 

coco, cor: branco, 

peso: 200gr por 

unidade, 

acondicionamento: 

pacote plástico. 

Unidade de 

fornecimento: pacote 5 

unidades 

UN 

60 

R$ 

12,30 

R$ 

738,

00 

45 Saponáceo cremoso, 

para limpar e da brilho 

sem riscar, fragrâncias 

variadas, com 300ml 

com registro na 

ANVISA/MS 

UN 20 

R$ 

6,50 

R$ 

130,

00 

 

 

 

CONTRATADO:  

VALOR: R$ 18.084,10 (dezoito mil oitenta e quatro reais e dez 

centavos) 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E UNIDADES 

INTEGRANTES DO REGISTRO 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12 

(doze) meses, a partir da sua assinatura. 

 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro de 

Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de 

recebimento do comunicado da unidade interessada ou da publicação 

no órgão da imprensa oficial. 

 

4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente 

justificado o motivo e aceito pela Administração. 

 

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1 Os materiais deverão ser pentregues durante a vigência da Ata, 

correndo por conta do contratado as despensas decorrentes de frete, 

seguros, mão de obra, etc. 

 

5.2 Os materiais serão entregues conforme objeto contratual que 

verificará o atendimento a todas as exigências e condições. 

 

5.2.1 A substituição do produto ou a sua complementação não 

eximem a Contratada da aplicação da penalidade por descumprimento 

da obrigação. 

 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS 

 

6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ara de Registro de 

Preços. 

 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO 

 

7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do 

contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses. 

 

a) Alteração da politica econômica do pais, que resulta reflexos 

nos preços ajustados; 

 

b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos 

preços praticados no mercado; 

 

c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos 

preços de mercado; 

 

d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada e 

inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente 

aceitos pela Administração. 

 

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de 

fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de 

elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão. 

 

7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, 

tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a 

Administração; 

 

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de 

preços e sua adequação ao praticado no mercado; 

 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do 

compromisso assumido; 

 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

 

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no 

impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar 
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devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a 

alteração de preço pretendida. 

 

7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos 

aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as 

partes. 

 

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o 

recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de notas 

fiscais e atestadas pelo setor requisitante. 

 

9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 

 

9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas 

condições do edital a prorrogação da Ata. 

 

9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período de 

validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a manutenção 

de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de 

experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a 

serem prestados; 

 

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, 

nos termos da legislação vigente. 

 

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com 

as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas. 

 

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação social 

e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria. 

 

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários 

no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 

acontecido em dependência da CONTRATANTE. 

 

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços; 

 

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual 

for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução 

do objeto da Ata de Registro de Preços. 

 

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais 

ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim 

como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da 

Contratante. 

 

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93, 

não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação, 

salvo se houver expressa autorização da Prefeitura; 

 

9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal, 

CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e 

FGTS. 

 

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação 

confidencial que venha a ter acesso. 

 

9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n 8.666/93. 

 

9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo 

Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos 

desta licitação. 

 

9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e 

hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas 

com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras 

decorrentes da prestação dos serviços.  

 

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para 

a execução da Ata de Registro de Preços. 

 

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, 

bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados. 

 

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que 

comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de 

operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo 

contratual. 

 

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da 

Ata de Registro de Preços. 

 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva 

responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a 

Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 

formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 

sua execução. 

 

Secretaria Municipal de Saúde o(a) servidor(a) Gabriele Fontana 

Sedano. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

CONTRATUAL 

 

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos de:  

 

11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas 

na clausula décima segunda. 

 

11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir 

as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força 

maior, devidamente comprovadas.  

 

11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 

Administração. 

 

11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem 

como desta Ata. 

 

11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou 

falência da Contratada.  

 

11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela 

Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo 

de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como 

desta Ata. 

 

11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços por 

ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 

 

11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos 

utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, 

necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos 

posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à 

Contratada mediante sua devida avaliação. 

 

11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

 

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  

 

12.1 Conforme estabelecido no Edital. 

 

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

 

13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para 
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dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser 

resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

 

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 

cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos 

contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.   

 

14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 

Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados 

superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e 

condições a Ata de Registro de Preços. 

 

14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os 

últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços 

determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 

elaboração de uma nova Ata.  

 

14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em 

dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á o dia 

do vencimento. 

 

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de 

cada unidade requisitante. 

 

14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da 

transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas 

contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.  

 

E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 

4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos 

os fins e efeitos de direito.  

 

Vargem Alta - ES, 15 de abril de 2020. 

 

 

__________________________________ 

JOÃO CRISÓSTOMO ALTOÉ 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

__________________________________ 

ANA IGNEZ CEREZA 

Secretaria Municipal de Saúde 

Contratante 

 

 

______________________________________ 

AGNES COMERCIAL LTDA – ME  

Contratada 

 

________________________________________________________ 

TERMO DE COMPROMISSO Nº 09/2020 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0431/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ID: 2020.071E0500001.02.0003 

 

Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM 

ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no 

CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, Sr.  João Crisóstomo Altoé, Prefeito Municipal, 

inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº. 351470/ES, por 

intermédio do Fundo Municipal de Saúde, neste ato representado pela 

Secretária Municipal, Sra. ANA IGNEZ CEREZA, portadora da 

Carteira de Identidade n° 039990338/RJ e inscrita no CPF/MF sob n° 

722.620.447-91, no uso de suas atribuições como gestor do Fundo 

Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público, devidamente 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 14.645.035/0001-92, com sede na Rua 

Padre Antônio Maria, 210, Centro - Vargem Alta/ES, doravante 

denominado CONTRATANTE, considerando o julgamento da licitação 

na modalidade de Pregão Presencial, PARA REGISTRO DE PREÇOS 

Nº000012, RESOLVE registrar o preço de AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, para atender as Secretaria 

Municipal de Saúde e seus setores, por intermédio do Fundo 

Municipal de Saúde, empresa ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS 

DE LIMPEZA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no 

CNPJ-MF sob o nº. 30.681.395/0001-04, com sede na Rua Central, nº 

19, Bairro Canaã – Viana - ES - CEP: 29.135-038, (27) 99648-1331, e-

mail: arrudalicitacao@gmail.com, por seu representante legal, Sr. (a) 

DIEGO GROSSMANN DA SILVA ARRUDA, brasileiro, solteiro, 

empresário, residente e domiciliado na Rua Três de Julho, nº  33, 

Itaciba – Cariacica - ES - CEP: 29.150-420, inscrito no CPF/MF sob nº  

058.421.957-12, Cédula de Identidade nº 3.804.451 SSP/ES, 

doravante denominada CONTRATADA, adjudicatária do Pregão 

Presencial para Registro de Preço nº 000012 nas quantidades 

estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por lote,  

regido pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo Decreto Municipal nº 

3274/2016 e Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e 

suas alterações em conformidade com as clausulas e condições 

seguintes: 

 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 O objeto consiste na de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

LIMPEZA E OUTROS, para atender as Secretaria Municipal de Saúde 

e seus setores, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde,  em 

conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta 

apresentada na licitação que integram este instrumento. 

  

 

ITE

M 

ESPECIFICAÇÃO UN QUAN VALO

R 

UNIT 

VALO

R 

TOTA

L 

03 Amaciante de 

Roupas líquido 

viscoso, cloreto de 

dialquil imidazolina, 

estabilizante, 

coadjuvante, 

conservante, 

perfume suave, 

corante e água. 

componente ativo: 

composto 

quarternário de 

amônio. com 02 

litros. 

UN 50 
R$ 

7,34 

R$ 

367,0

0 

11 Desinfetante, 

aspecto: liquido 

ação: bactericida, 

fragrância: essência 

pinho, embalagem: 

frasco 2 litros, 

unidade de 

fornecimento: 

unidade. 

UN 860 

R$ 

8,00 

R$ 

6.880,

00 

41 Sabonete líquido 

embalagem 5 litros - 

sabonete; aspecto 

físico: liquido; 

aplicação: para 

lavagem das mãos; 

rotulo contendo 

identificação, 

composição, 

número de lote, 

data de fragrância: 

erva-doce; 

acondicionamento: 

bombona 5 l; 

rotulagem: 

fabricação, 

GL 110 

R$ 

34,30 

R$ 

3.773,

00 
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validade, 

procedência e 

registro no MS/ 

ANVISA ou no 

INMETRO ou ainda 

informação do 

registro no órgão de 

controle, se for o 

caso, unidade de 

fornecimento: 

unidade. 

42 Saco de lixo 40 

litros, polietileno de 

alta densidade pct. 

c/ 100 unid. 

PCT 65 

R$ 

19,10 

R$ 

1.241,

50 

43 Saco lixo; material: 

polietileno; tipo 

costura: reforçada; 

capacidade: 60l; 

cor: preto; 

transparência: 

opaco; altura: 

800mm; largura: 

630 mm; espessura: 

8µm; normas: ABNT 

NBR 9191; unidade 

de fornecimento: 

pacote 100 

unidades 

PCT 

60 

R$ 

25,15 

R$ 

1.509,

00 

44 Saco lixo; material: 

polietileno; tipo 

costura: reforçada; 

capacidade: 100 l; 

cor: preto; 

transparência: 

opaco; altura: 1050 

mm; largura: 750 

mm; espessura: 

8µm; normas: ABNT 

NBR 9191; unidade 

de fornecimento: 

pacote 100 

unidades. 

PCT 

65 

R$ 

70,50 

R$ 

4.582,

50 

46 Toalha de Papel - 

branco interfolhado 

com 02 (duas) 

dobras, gofrado, 

folhas duplas, cor 

branca, fabricado 

com 100% fibras 

virgens de celulose, 

não reciclado; com 

alta absorção, 

hidrossolúvel, 

biodegradavel, 

medida 

aproximadas de 23 

x 27 cm. unidade de 

fornecimento: 

pacote com 1.000 

folhas. 

PCT 

630 

R$ 

10,70 

R$ 

6.741,

00 

 

 

 

CONTRATADO:  

VALOR: R$ 25.094,00 (vinte e cinco mil noventa e quatro reais) 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E UNIDADES 

INTEGRANTES DO REGISTRO 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12 

(doze) meses, a partir da sua assinatura. 

 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro de 

Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de 

recebimento do comunicado da unidade interessada ou da publicação 

no órgão da imprensa oficial. 

 

4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente 

justificado o motivo e aceito pela Administração. 

 

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1 Os materiais deverão ser pentregues durante a vigência da Ata, 

correndo por conta do contratado as despensas decorrentes de frete, 

seguros, mão de obra, etc. 

 

5.2 Os materiais serão entregues conforme objeto contratual que 

verificará o atendimento a todas as exigências e condições. 

 

5.2.1 A substituição do produto ou a sua complementação não 

eximem a Contratada da aplicação da penalidade por descumprimento 

da obrigação. 

 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS 

 

6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ara de Registro de 

Preços. 

 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO 

 

7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do 

contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses. 

 

a) Alteração da politica econômica do pais, que resulta reflexos 

nos preços ajustados; 

 

b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos 

preços praticados no mercado; 

 

c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos 

preços de mercado; 

 

d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada e 

inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente 

aceitos pela Administração. 

 

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de 

fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de 

elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão. 

 

7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, 

tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a 

Administração; 

 

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de 

preços e sua adequação ao praticado no mercado; 

 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do 

compromisso assumido; 

 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

 

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no 

impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar 

devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a 

alteração de preço pretendida. 

 

7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos 

aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as 
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partes. 

 

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o 

recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de notas 

fiscais e atestadas pelo setor requisitante. 

 

9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 

 

9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas 

condições do edital a prorrogação da Ata. 

 

9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período de 

validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a manutenção 

de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de 

experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a 

serem prestados; 

 

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, 

nos termos da legislação vigente. 

 

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com 

as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas. 

 

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação social 

e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria. 

 

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários 

no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 

acontecido em dependência da CONTRATANTE. 

 

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços; 

 

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual 

for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução 

do objeto da Ata de Registro de Preços. 

 

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais 

ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim 

como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da 

Contratante. 

 

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93, 

não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação, 

salvo se houver expressa autorização da Prefeitura; 

 

9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal, 

CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e 

FGTS. 

 

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação 

confidencial que venha a ter acesso. 

 

9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n 8.666/93. 

 

9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo 

Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos 

desta licitação. 

 

9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e 

hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas 

com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras 

decorrentes da prestação dos serviços.  

 

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para 

a execução da Ata de Registro de Preços. 

 

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, 

bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados. 

 

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que 

comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de 

operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo 

contratual. 

 

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da 

Ata de Registro de Preços. 

 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva 

responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a 

Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 

formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 

sua execução. 

 

Secretaria Municipal de Saúde o(a) servidor(a) Gabriele Fontana 

Sedano. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

CONTRATUAL 

 

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos de:  

 

11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas 

na clausula décima segunda. 

 

11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir 

as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força 

maior, devidamente comprovadas.  

 

11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 

Administração. 

 

11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem 

como desta Ata. 

 

11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou 

falência da Contratada.  

 

11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela 

Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo 

de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como 

desta Ata. 

 

11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços por 

ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 

 

11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos 

utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, 

necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos 

posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à 

Contratada mediante sua devida avaliação. 

 

11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

 

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  

 

12.1 Conforme estabelecido no Edital. 

 

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

 

13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser 

resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

 

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 

cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos 

contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.   

 

14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 

Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados 

superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e 

condições a Ata de Registro de Preços. 

 

14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os 

últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços 

determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 

elaboração de uma nova Ata.  

 

14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em 

dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á o dia 

do vencimento. 

 

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de 

cada unidade requisitante. 

 

14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da 

transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas 

contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.  

 

E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 

4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos 

os fins e efeitos de direito.  

 

Vargem Alta - ES, 15 de abril de 2020. 

 

 

__________________________________ 

JOÃO CRISÓSTOMO ALTOÉ 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

__________________________________ 

ANA IGNEZ CEREZA 

Secretaria Municipal de Saúde 

Contratante 

 

 

______________________________________ 

ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 

Contratada 

 

________________________________________________________ 

TERMO DE COMPROMISSO Nº 10/2020 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0431/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ID: 2020.071E0500001.02.0003 

 

Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM 

ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no 

CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, Sr.  João Crisóstomo Altoé, Prefeito Municipal, 

inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº. 351470/ES, por 

intermédio do Fundo Municipal de Saúde, neste ato representado pela 

Secretária Municipal, Sra. ANA IGNEZ CEREZA, portadora da 

Carteira de Identidade n° 039990338/RJ e inscrita no CPF/MF sob n° 

722.620.447-91, no uso de suas atribuições como gestor do Fundo 

Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público, devidamente 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 14.645.035/0001-92, com sede na Rua 

Padre Antônio Maria, 210, Centro - Vargem Alta/ES, doravante 

denominado CONTRATANTE, considerando o julgamento da licitação 

na modalidade de Pregão Presencial, PARA REGISTRO DE PREÇOS 

Nº000012, RESOLVE registrar o preço de AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, para atender as Secretaria 

Municipal de Saúde e seus setores, por intermédio do Fundo 

Municipal de Saúde, empresa J. J. SUPERMERCADOS LTDA ME, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº. 

05.735.128/0001-17, com sede na Rua Nestor Gomes, 55, Centro, 

Vargem Alta - ES - CEP: 29.295-000, por seu representante legal, Sr. 

João Batista de Oliveira Bastos, brasileiro, casado, comerciante, 

residente e domiciliado na Rua Santa Cecília, s/n, Centro, Vargem 

Alta/ES - CEP: 29.295-000, inscrito no CPF/MF sob nº  675.332.647-

20, Cédula de Identidade nº 357.520 SSP/ES, doravante denominada 

CONTRATADA, adjudicatária do Pregão Presencial para Registro de 

Preço nº 000012 nas quantidades estimadas, de acordo com a 

classificação por ela alcançada por lote,  regido pela Lei Federal nº 

10.520/02, pelo Decreto Municipal nº 3274/2016 e Lei Federal nº 

8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e suas alterações em 

conformidade com as clausulas e condições seguintes: 

 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 O objeto consiste na de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

LIMPEZA E OUTROS, para atender as Secretaria Municipal de Saúde 

e seus setores, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde,  em 

conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta 

apresentada na licitação que integram este instrumento. 

  

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QU

AN 

VAL

OR 

UNI

T 

VAL

OR 

TOT

AL 

01 Água sanitária, a base 

de hipoclorito de sódio 

ou cálcio, com validade 

mínima de 4 meses, a 

partir da data de 

fabricação, ação: 

desinfetante, teor de 

cloro ativo: 2,0% p/p a 

2,5%p/p, produzido de 

acordo com as normas 

da ANVISA/MS, unidade 

de fornecimento:  frasco 

de 1 litro 

LT 
112

0 

R$ 

3,50 

R$ 

3.92

0,00 

04 Aromatizador de Ar, 

para ambientes em 

forma de aerosol, 

ingredientes ativos, 

benzoato de sódio, 

fragancia e 8,87 106,44 

propelentes, ativo álcool 

etílico 96º gl: 41,68%, 

embalagem individual 

360 ml fragância 

agradável: lavanda, 

flores do campo entre 

outras. 

UN 35 

R$ 

10,7

0 

R$ 

374,

50 

09 Desentupidor de pia, 

manual, de borracha, 

100 mm, com cabo de 

plástico. 

UN 13 

R$ 

8,30 

R$ 

107,

90 

10 Desentupidor para 

vaso sanitário, manual, 

com ventosa de 

borracha resistente com 

175mm de diâmetro 

aproximadamente, cabo 

longo (50 cm 

aproximadamente), em 

madeira ou pvc, formato 

para perfeito encaixe, 

grande poder de 

sucção. Unidade. 

UN 18 

R$ 

13,2

0 

R$ 

237,

60 

13 Escova para limpeza, 

formato oval, manual, 

base em plástico, 

cerdas sintéticas, 

UN 

55 

R$ 

4,30 

R$ 

236,

50 
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medindo 

aproximadamente 12 cm 

x 8cmx 2cm.unidade de 

fornecimento: unidade 

14 Escova para limpeza, 

formato retangular com 

cabo longo, base em 

plástico, cerdas 

sintéticas, medindo 

aproximadamente 6 cm 

L x 4 cm A x 30 C. 

Unidade de 

fornecimento: unidade. 

UN 

15 

R$ 

12,8

0 

R$ 

192,

00 

15 Espanador manual; 

material: pena; 

tamanho: 63 cm; cabo: 

com cabo; material 

cabo: madeira 

c/polietileno; unidade de 

fornecimento: unidade. 

UN 

11 

R$ 

20,0

0 

R$ 

220,

00 

16 Esponja de aço 

limpeza, formação: fios 

finíssimos 

emaranhados, 

acondicionamento: 8 

esponjas em cada 

pacote de 60gr, unidade 

de fornecimento: pacote 

PC

T 

224 

R$ 

2,10 

R$ 

470,

40 

17 Esponja limpeza; 

material: espuma 

sintética; formato: 

retangular; dimensões: 

110 x 75 mm; faces: 

uma face macia/ uma 

face áspera; cor: 

verde/amarelo; unidade 

de fornecimento: pacote 

com 04 unidades. 

PC

T 

124 

R$ 

3,00 

R$ 

372,

00 

20 Limpador multiuso, 

aspecto: liquido 

fragrância: variadas, 

acondicionamento: 

frasco plástico 500 ml, 

unidade de 

fornecimento: unidade. 

UN 

73 

R$ 

4,70 

R$ 

343,

10 

22  Luva, material: látex, 

cano curto, cor: 

amarela, palma: 

antiderrapante, 

tamanho: P, alta 

resistência, embalagem: 

par, unidade de 

fornecimento: unidade. 

UN 

40 

R$ 

4,50 

R$ 

180,

00 

23 Luva, material: látex, 

cano curto, cor: 

amarela, palma: 

antiderrapante, 

tamanho: M, alta 

resistência, embalagem: 

par, unidade de 

fornecimento: unidade. 

UN 

50 

R$ 

4,50 

R$ 

225,

00 

24 Luva, material: látex, 

cano curto, cor: 

amarela, palma: 

antiderrapante, 

tamanho: G, alta 

resistência, embalagem: 

par, unidade de 

fornecimento: unidade. 

UN 

50 

R$ 

4,50 

R$ 

225,

00 

25 Luva, material: látex, 

cano longo (ate 

cotovelo), cor: 

amarelo, palma: 

antiderrapante, 

UN 

50 

R$ 

11,9

0 

R$ 

595,

00 

tamanho: P, alta 

resistência, embalagem: 

par, unidade de 

fornecimento: unidade. 

26 Luva, material: látex, 

cano longo (ate 

cotovelo), cor: 

amarelo, palma: 

antiderrapante, 

tamanho: M, alta 

resistência, embalagem: 

par, unidade de 

fornecimento: unidade. 

UN 

50 

R$  

11,9

0 

R$ 

595,

00 

27 Luva, material: látex, 

cano longo (ate 

cotovelo), cor: 

amarelo, palma: 

antiderrapante, 

tamanho: G, alta 

resistência, embalagem: 

par, unidade de 

fornecimento: unidade. 

UN 

50 

R$ 

11,9

0 

R$ 

595,

00 

28 Organizador multi uso 

plástico transparente 

com tampa - 

Capacidade de 10 l. 
Dimensões aproximadas 

de 25 x 35 x 15 cm. 

UN 

55 

R$ 

25,0

0 

R$ 

1.37

5,00 

29 Organizador multi uso 

plástico transparente 

com tampa - 

Capacidade de 5 l. 

Dimensões aproximadas 

18 x 25 x 12 cm. 

UN 

55 

R$ 

18,0

0 

R$ 

990,

00 

30 Pá para lixo, em 

plástico, resistente, com 

cabo dobrável para 

facilitar o 

armazenamento, longo, 

com apoio para firmar a 

pá, com pé, para deixar 

as mãos livres para 

manuseio da vassoura, 

dimensões necessárias 

para manuseio em pé. 

Unidade 

UN 

30 

R$ 

19,5

0 

R$ 

585,

00 

34 Papel Toalha - papel 

toalha bobina, branco, 

com 02 rolo, folhas 

simples, fabricado com 

100% fibras virgens de 

celulose, não reciclado; 

com alta absorcao, 

hidrossoluvel, 

biodegradavel, medida 

aproximadas de 

20cmX200m. Unidade 

de fornecimento: pacote. 

PC

T 

80 

R$ 

4,70 

R$ 

376,

00 

40 Sabão, apresentação: 

barra, peso: 200gr por 

unidade, glicerinado, 

acondicionamento: 

pacote plástico. Unidade 

de fornecimento: pacote 

5 unidades 

PC

T 

50 

R$ 

7,80 

R$ 

390,

00 

47 Vassoura para vaso 

sanitário, com cerda 

sintética, com cabo e 

suporte em plástico. 

Unidade 

UN 

18 

R$ 

9,00 

R$ 

162,

00 

48 Vassoura, modelo: 

tradicional, material 

cerda: pelo sintético, 

cabo: com cabo, 

UN 

15 

R$ 

16,9

0 

R$ 

253,

50 
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material cabo: madeira, 

revestimento: cabo 

plastificado, largura 

base: 40 cm, nº 

carreiras: 5 carreiras, 

comprimento base: 

10cm, comprimento 

cabo:1,2m, cor: natural, 

unidade de 

fornecimento: unidade 

49 Vassoura; modelo: 

tradicional; material 

cerda: piaçava; número 

carreira: 5 carreiras; 

cabo: com cabo; 

material cabo: madeira; 

revestimento: sem 

revestimento; largura 

base: 11 cm; 

comprimento base: 15 

cm; comprimento 

cabo:1,3m; cor: natural: 

unidade de 

fornecimento: unidade 

UN 

65 

R$ 

14,5

0 

R$ 

942,

50 

50 Pano de prato: cor 

branca, 100% algoodao, 

liso ou estampado, 

medidas aproximadas: 

68 cm X 42 cm. Unidade 

de fornecimento : 

unidade. 

UN 

100 

R$ 

6,70 

R$ 

670,

00 

 

 

 

CONTRATADO:  

VALOR: R$ 14.633,00 (quatorze mil seiscentos e trinta e três reais) 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E UNIDADES 

INTEGRANTES DO REGISTRO 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12 

(doze) meses, a partir da sua assinatura. 

 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro de 

Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de 

recebimento do comunicado da unidade interessada ou da publicação 

no órgão da imprensa oficial. 

 

4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente 

justificado o motivo e aceito pela Administração. 

 

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1 Os materiais deverão ser pentregues durante a vigência da Ata, 

correndo por conta do contratado as despensas decorrentes de frete, 

seguros, mão de obra, etc. 

 

5.2 Os materiais serão entregues conforme objeto contratual que 

verificará o atendimento a todas as exigências e condições. 

 

5.2.1 A substituição do produto ou a sua complementação não 

eximem a Contratada da aplicação da penalidade por descumprimento 

da obrigação. 

 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS 

 

6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ara de Registro de 

Preços. 

 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO 

 

7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do 

contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses. 

 

a) Alteração da politica econômica do pais, que resulta reflexos 

nos preços ajustados; 

 

b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos 

preços praticados no mercado; 

 

c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos 

preços de mercado; 

 

d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada e 

inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente 

aceitos pela Administração. 

 

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de 

fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de 

elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão. 

 

7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, 

tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a 

Administração; 

 

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de 

preços e sua adequação ao praticado no mercado; 

 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do 

compromisso assumido; 

 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

 

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no 

impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar 

devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a 

alteração de preço pretendida. 

 

7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos 

aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as 

partes. 

 

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o 

recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de notas 

fiscais e atestadas pelo setor requisitante. 

 

9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 

 

9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas 

condições do edital a prorrogação da Ata. 

 

9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período de 

validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a manutenção 

de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de 

experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a 

serem prestados; 

 

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, 

nos termos da legislação vigente. 

 

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com 

as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas. 

 

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação social 
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e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria. 

 

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários 

no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 

acontecido em dependência da CONTRATANTE. 

 

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços; 

 

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual 

for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução 

do objeto da Ata de Registro de Preços. 

 

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais 

ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim 

como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da 

Contratante. 

 

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93, 

não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação, 

salvo se houver expressa autorização da Prefeitura; 

 

9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal, 

CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e 

FGTS. 

 

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação 

confidencial que venha a ter acesso. 

 

9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n 8.666/93. 

 

9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo 

Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos 

desta licitação. 

 

9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e 

hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas 

com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras 

decorrentes da prestação dos serviços.  

 

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para 

a execução da Ata de Registro de Preços. 

 

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, 

bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados. 

 

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que 

comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de 

operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo 

contratual. 

 

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da 

Ata de Registro de Preços. 

 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva 

responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a 

Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 

formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 

sua execução. 

 

Secretaria Municipal de Saúde o(a) servidor(a) Gabriele Fontana 

Sedano. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

CONTRATUAL 

 

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos de:  

 

11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas 

na clausula décima segunda. 

 

11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir 

as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força 

maior, devidamente comprovadas.  

 

11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 

Administração. 

 

11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem 

como desta Ata. 

 

11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou 

falência da Contratada.  

 

11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela 

Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo 

de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como 

desta Ata. 

 

11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços por 

ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 

 

11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos 

utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, 

necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos 

posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à 

Contratada mediante sua devida avaliação. 

 

11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

 

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  

 

12.1 Conforme estabelecido no Edital. 

 

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

 

13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser 

resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

 

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 

cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos 

contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.   

 

14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 

Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados 

superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e 

condições a Ata de Registro de Preços. 

 

14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os 

últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços 

determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 

elaboração de uma nova Ata.  

 

14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em 

dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á o dia 

do vencimento. 

 

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de 

cada unidade requisitante. 

 

14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da 

transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas 

contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.  

 

E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 

4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos 

os fins e efeitos de direito.  
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Vargem Alta - ES, 15 de abril de 2020. 

 

 

__________________________________ 

JOÃO CRISÓSTOMO ALTOÉ 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

__________________________________ 

ANA IGNEZ CEREZA 

Secretaria Municipal de Saúde 

Contratante 

 

 

______________________________________ 

J. J. SUPERMERCADOS LTDA ME 

Contratada 

 

________________________________________________________ 

TERMO DE COMPROMISSO Nº 11/2020 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0451, 0531 E 0628/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ID: 2020.071E0700001.02.0004 

 

Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM 

ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no 

CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, Sr.  João Crisóstomo Altoé, Prefeito Municipal, 

inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº. 351470/ES, doravante 

denominado CONTRATANTE, considerando o julgamento da licitação 

na modalidade de Pregão Presencial, PARA REGISTRO DE PREÇOS 

Nº000016, RESOLVE registrar o preço de AQUISIÇÃO DE PNEUS 

NOVOS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES E OUTROS, para 

atender a  frota de veículos e máquinas da Secretaria Municipal de 

Agricultura e Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e 

Interior, empresa FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº. 

27.088.431/0001-08, com sede na Avenida Eldes Scherrer Souza, 

lado par, 1436, Sala 02, Civit II, Serra/ES, CEP: 29.168-060, (27) 

9983-2864, Email: yarawc@gmail.com, por seu representante legal, 

Sr. Filipe Augusto Drumond Soares, brasileiro, solteiro, comerciante, 

residente e domiciliado na Rua Santa Caarina, 255, Apto 301, Itapuá, 

Vila Velha/ES - CEP: 29.101-545, inscrito no CPF/MF sob nº  

005.622.411-75, Cédula de Identidade nº 6044064 SSP/GO, 

doravante denominada CONTRATADA, adjudicatária do Pregão 

Presencial para Registro de Preço nº 000016 nas quantidades 

estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por lote,  

regido pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo Decreto Municipal nº 

3274/2016 e Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e 

suas alterações em conformidade com as clausulas e condições 

seguintes: 

 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 O objeto consiste na de AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, 

CÂMARAS DE AR, PROTETORES E OUTROS, para atender a  frota 

de veículos e máquinas da Secretaria Municipal de Agricultura e 

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Interior,  em 

conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta 

apresentada na licitação que integram este instrumento. 

  

 

ITEM ESPECIFICAÇÃ

O 

UNI

D. 

QU

ANT

. 

VALOR 

UNIT. 

03 PNEU 14.9 x 24 

(Dianteiro) 
UN 06 

R$ 1.695,00 

10 PNEU 275 x 

22.5 
UN 46 

R$ 1.375,00 

 

QUANTIDADE POR SECRETARIAS 

 

ITEM SECRETARIA DE 

AGRICULTURA 

SECRETARIA DE 

OBRAS 

01 06 - 

02 06 - 

03 06 - 

04 06 - 

05 02 08 

06 02 14 

07 08 - 

08 08 14 

09 06 02 

10 06 40 

11 02 - 

12 02 - 

13 06 - 

14 06 - 

15 06 - 

16 02 - 

17 02 - 

18 02 14 

19 06 12 

20 06 24 

21 - 20 

22 - 20 

23 - 04 

24 - 14 

25 - 14 

26 - 04 

27 - 12 

28 - 20 

29 - 20 

30 - 01 

31 - 05 

32 - 02 

33 - 02 

34 04 - 

35 08 - 

36 04 - 

 

 

CONTRATADO:  

VALOR: R$ 73.420,00 (setenta e três mil quatrocentos e vinte reais) 

 

2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E UNIDADES 

INTEGRANTES DO REGISTRO 

 

 Secretaria Municipal de Agricultura. 

 

Órgão Gerenciador 

 - Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Interior. 

 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) 

meses, a partir da sua assinatura. 

 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro de 

Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de 

recebimento do comunicado da unidade interessada ou da publicação 

no órgão da imprensa oficial. 

 

4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente 

justificado o motivo e aceito pela Administração. 

 

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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5.1 Os materiais deverão ser pentregues durante a vigência da Ata, 

correndo por conta do contratado as despensas decorrentes de frete, 

seguros, mão de obra, etc. 

 

5.2 Os materiais serão entregues conforme objeto contratual que 

verificará o atendimento a todas as exigências e condições. 

 

5.2.1 A substituição do produto ou a sua complementação não 

eximem a Contratada da aplicação da penalidade por descumprimento 

da obrigação. 

 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS 

 

6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ata de Registro de 

Preços. 

 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO 

 

7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do 

contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses. 

 

a) Alteração da politica econômica do pais, que resulta reflexos 

nos preços ajustados; 

 

b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos 

preços praticados no mercado; 

 

c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos 

preços de mercado; 

 

d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada e 

inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente 

aceitos pela Administração. 

 

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de 

fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de 

elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão. 

 

7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, 

tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a 

Administração; 

 

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de 

preços e sua adequação ao praticado no mercado; 

 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do 

compromisso assumido; 

 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

 

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no 

impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar 

devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a 

alteração de preço pretendida. 

 

7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos 

aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as 

partes. 

 

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o 

recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de notas 

fiscais e atestadas pelo setor requisitante. 

 

9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 

 

9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas 

condições do edital a prorrogação da Ata. 

 

9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período de 

validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a manutenção 

de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de 

experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a 

serem prestados; 

 

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, 

nos termos da legislação vigente. 

 

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com 

as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas. 

 

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação social 

e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria. 

 

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários 

no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 

acontecido em dependência da CONTRATANTE. 

 

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços; 

 

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual 

for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução 

do objeto da Ata de Registro de Preços. 

 

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais 

ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim 

como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da 

Contratante. 

 

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93, 

não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação, 

salvo se houver expressa autorização da Prefeitura; 

 

9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal, 

CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e 

FGTS. 

 

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação 

confidencial que venha a ter acesso. 

 

9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n 8.666/93. 

 

9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo 

Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos 

desta licitação. 

 

9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e 

hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas 

com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras 

decorrentes da prestação dos serviços.  

 

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para 

a execução da Ata de Registro de Preços. 

 

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, 

bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados. 

 

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que 

comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de 

operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo 

contratual. 

 

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da 

Ata de Registro de Preços. 

 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva 



Vargem Alta, sexta-feira, 15 de maio de 2020 - Órgão Oficial do Município Nº 1436 Página 29 de 35 

responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a 

Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 

formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 

sua execução. 

 

Rodrigo Zanezi (Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Interior) e 

Marcio Zanette (Secretaria de Agricultura). 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

CONTRATUAL 

 

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos de:  

 

11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas 

na clausula décima segunda. 

 

11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir 

as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força 

maior, devidamente comprovadas.  

 

11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 

Administração. 

 

11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem 

como desta Ata. 

 

11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou 

falência da Contratada.  

 

11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela 

Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo 

de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como 

desta Ata. 

 

11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços por 

ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 

 

11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos 

utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, 

necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos 

posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à 

Contratada mediante sua devida avaliação. 

 

11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

 

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  

 

12.1 Conforme estabelecido no Edital. 

 

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

 

13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser 

resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

 

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 

cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos 

contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.   

 

14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 

Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados 

superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e 

condições a Ata de Registro de Preços. 

 

14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os 

últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços 

determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 

elaboração de uma nova Ata.  

 

14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em 

dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á o dia 

do vencimento. 

 

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de 

cada unidade requisitante. 

 

14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da 

transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas 

contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.  

 

E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 

4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos 

os fins e efeitos de direito.  

 

Vargem Alta - ES, 28 de abril de 2020. 

 

 

__________________________________ 

JOÃO CRISÓSTOMO ALTOÉ 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

______________________________________ 

FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME 

Contratada 

 

________________________________________________________ 

TERMO DE COMPROMISSO Nº 12/2020 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0451, 0531 E 0628/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ID: 2020.071E0700001.02.0004 

 

Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM 

ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no 

CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, Sr.  João Crisóstomo Altoé, Prefeito Municipal, 

inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº. 351470/ES, doravante 

denominado CONTRATANTE, considerando o julgamento da licitação 

na modalidade de Pregão Presencial, PARA REGISTRO DE PREÇOS 

Nº000016, RESOLVE registrar o preço de AQUISIÇÃO DE PNEUS 

NOVOS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES E OUTROS, para 

atender a  frota de veículos e máquinas da Secretaria Municipal de 

Agricultura e Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e 

Interior, empresa GS SOLUCOES E SERVICOS LTDA EPP, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº. 

26.996.260/000152, com sede na Rua Olimpo Pinto C Figueiredp, s/n, 

Centro, Presidente Kennedy/ES, CEP: 29.350-000, (28) 3535-1570, 

Email: solucoesgs@outlook.com.br, por seu representante legal, Sr. 

Marcos Vinicios Moreira Scherrer, brasileiro, solteiro, empresário, 

residente e domiciliado na Rua Atilio Vivacqua Vieira, 10, Centro, 

Presidente Keneddy/ES - CEP: 29.350-000, inscrito no CPF/MF sob nº  

148.531.957-93, Cédula de Identidade nº 3488759 SPTC/ES, 

doravante denominada CONTRATADA, adjudicatária do Pregão 

Presencial para Registro de Preço nº 000016 nas quantidades 

estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por lote,  

regido pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo Decreto Municipal nº 

3274/2016 e Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e 

suas alterações em conformidade com as clausulas e condições 

seguintes: 

 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 O objeto consiste na de AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, 

CÂMARAS DE AR, PROTETORES E OUTROS, para atender a  frota 

de veículos e máquinas da Secretaria Municipal de Agricultura e 

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Interior,  em 

conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta 

apresentada na licitação que integram este instrumento. 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNI

D. 

QU

ANT

. 

VALOR 

UNIT. 

05 

PNEUS 12 x 16.5 
UN 10 

R$ 

1.123,33 

07 PNEU 12.5 x80-18 

(Dianteiro) 
UN 08 

R$ 

1.550,00 

09 PNEU 1000 x 20  

LISO 
UN 08 

R$ 

1.525,00 

11 PNEU 6.50-16 

(CARRETINHA) 
UN 02 

R$ 723,33 

13 CÂMARA DE AR 

12.5-80-18  
UN 06 

R$ 183,33 

14 CÂMARA DE AR 12.4 

X 24 
UN 06 

R$ 263,33 

17 CÂMARA DE AR 

6.50-16 
UN 02 

R$ 93,33 

18 CÂMARA DE AR 12 x 

16.5 
UN 16 

R$ 165,00 

19 CÂMARA DE AR 1000 

x 20 LISO 
UN 18 

R$ 133,33 

20 PROTETOR 1000 x 

20 
UN 30 

R$ 93,00 

24 CÂMARA DE AR 

17.5X25 

UND

. 14 

R$ 365,00 

27 CÂMARA DE AR 

1000X20 

BORRACHADO 

UND

. 12 

R$ 133,33 

29 MACARRÃOZINHO 

PARA REPARO DE 

PNEUS CX c/ 50 

UND. CX. 20 

R$ 112,33 

32 MEDIDOR DE AR 

MANUAL 

UND

. 02 

R$ 120,00 

33 CALIBRADOR 

MANUAL 

UND

. 02 

R$ 125,00 

34 PNEUS 175x70-14 UND 04 R$ 345,00 

36 PNEUS 175x65-14 UND 04 R$ 340,00 

 

 

QUANTIDADE POR SECRETARIAS 

 

ITEM SECRETARIA DE 

AGRICULTURA 

SECRETARIA DE 

OBRAS 

01 06 - 

02 06 - 

03 06 - 

04 06 - 

05 02 08 

06 02 14 

07 08 - 

08 08 14 

09 06 02 

10 06 40 

11 02 - 

12 02 - 

13 06 - 

14 06 - 

15 06 - 

16 02 - 

17 02 - 

18 02 14 

19 06 12 

20 06 24 

21 - 20 

22 - 20 

23 - 04 

24 - 14 

25 - 14 

26 - 04 

27 - 12 

28 - 20 

29 - 20 

30 - 01 

31 - 05 

32 - 02 

33 - 02 

34 04 - 

35 08 - 

36 04 - 

 

 

CONTRATADO:  

VALOR: R$ 44.881,80 (quarenta e quatro mil oitocentos e oitenta e 

um reais e oitenta centavos) 

 

2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E UNIDADES 

INTEGRANTES DO REGISTRO 

 

 Secretaria Municipal de Agricultura. 

 

Órgão Gerenciador 

 - Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Interior. 

 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) 

meses, a partir da sua assinatura. 

 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro de 

Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de 

recebimento do comunicado da unidade interessada ou da publicação 

no órgão da imprensa oficial. 

 

4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente 

justificado o motivo e aceito pela Administração. 

 

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1 Os materiais deverão ser pentregues durante a vigência da Ata, 

correndo por conta do contratado as despensas decorrentes de frete, 

seguros, mão de obra, etc. 

 

5.2 Os materiais serão entregues conforme objeto contratual que 

verificará o atendimento a todas as exigências e condições. 

 

5.2.1 A substituição do produto ou a sua complementação não 

eximem a Contratada da aplicação da penalidade por descumprimento 

da obrigação. 

 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS 

 

6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ata de Registro de 

Preços. 

 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO 

 

7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do 

contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses. 

 

a) Alteração da politica econômica do pais, que resulta reflexos 

nos preços ajustados; 

 

b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos 

preços praticados no mercado; 

 

c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos 

preços de mercado; 
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d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada e 

inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente 

aceitos pela Administração. 

 

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de 

fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de 

elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão. 

 

7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, 

tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a 

Administração; 

 

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de 

preços e sua adequação ao praticado no mercado; 

 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do 

compromisso assumido; 

 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

 

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no 

impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar 

devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a 

alteração de preço pretendida. 

 

7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos 

aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as 

partes. 

 

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o 

recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de notas 

fiscais e atestadas pelo setor requisitante. 

 

9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 

 

9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas 

condições do edital a prorrogação da Ata. 

 

9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período de 

validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a manutenção 

de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de 

experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a 

serem prestados; 

 

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, 

nos termos da legislação vigente. 

 

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com 

as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas. 

 

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação social 

e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria. 

 

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários 

no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 

acontecido em dependência da CONTRATANTE. 

 

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços; 

 

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual 

for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução 

do objeto da Ata de Registro de Preços. 

 

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais 

ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim 

como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da 

Contratante. 

 

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93, 

não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação, 

salvo se houver expressa autorização da Prefeitura; 

 

9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal, 

CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e 

FGTS. 

 

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação 

confidencial que venha a ter acesso. 

 

9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n 8.666/93. 

 

9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo 

Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos 

desta licitação. 

 

9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e 

hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas 

com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras 

decorrentes da prestação dos serviços.  

 

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para 

a execução da Ata de Registro de Preços. 

 

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, 

bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados. 

 

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que 

comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de 

operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo 

contratual. 

 

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da 

Ata de Registro de Preços. 

 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva 

responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a 

Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 

formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 

sua execução. 

 

Rodrigo Zanezi (Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Interior) e 

Marcio Zanette (Secretaria de Agricultura). 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

CONTRATUAL 

 

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos de:  

 

11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas 

na clausula décima segunda. 

 

11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir 

as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força 

maior, devidamente comprovadas.  

 

11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 

Administração. 

 

11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem 

como desta Ata. 

 

11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou 

falência da Contratada.  
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11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela 

Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo 

de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como 

desta Ata. 

 

11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços por 

ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 

 

11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos 

utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, 

necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos 

posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à 

Contratada mediante sua devida avaliação. 

 

11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

 

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  

 

12.1 Conforme estabelecido no Edital. 

 

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

 

13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser 

resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

 

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 

cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos 

contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.   

 

14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 

Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados 

superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e 

condições a Ata de Registro de Preços. 

 

14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os 

últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços 

determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 

elaboração de uma nova Ata.  

 

14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em 

dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á o dia 

do vencimento. 

 

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de 

cada unidade requisitante. 

 

14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da 

transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas 

contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.  

 

E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 

4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos 

os fins e efeitos de direito.  

 

Vargem Alta - ES, 28 de abril de 2020. 

 

 

__________________________________ 

JOÃO CRISÓSTOMO ALTOÉ 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

______________________________________ 

GS SOLUCOES E SERVICOS LTDA EPP 

Contratada 

 

________________________________________________________ 

 

TERMO DE COMPROMISSO Nº 13/2020 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0451, 0531 E 0628/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ID: 2020.071E0700001.02.0004 

 

Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM 

ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no 

CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, Sr.  João Crisóstomo Altoé, Prefeito Municipal, 

inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº. 351470/ES, doravante 

denominado CONTRATANTE, considerando o julgamento da licitação 

na modalidade de Pregão Presencial, PARA REGISTRO DE PREÇOS 

Nº000016, RESOLVE registrar o preço de AQUISIÇÃO DE PNEUS 

NOVOS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES E OUTROS, para 

atender a  frota de veículos e máquinas da Secretaria Municipal de 

Agricultura e Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e 

Interior, empresa MBS TRATORES E PEÇAS EIRELI, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 03.793.468/0001-79, 

com sede na Avenida Aristides Campos, 179, Gilberto Machado, 

Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP: 29.302-600, (28) 3511-1405, por 

seu representante legal, Sr. Marcos Bruno Sartori, brasileiro, casado, 

empresário, residente e domiciliado na Rua João Valdino, 29, Coronel 

Borges, Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP: 29.306-010, inscrito no 

CPF/MF sob nº  096.378.857-49, Cédula de Identidade nº 158.679 

SGPC/ES, doravante denominada CONTRATADA, adjudicatária do 

Pregão Presencial para Registro de Preço nº 000016 nas quantidades 

estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por lote,  

regido pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo Decreto Municipal nº 

3274/2016 e Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e 

suas alterações em conformidade com as clausulas e condições 

seguintes: 

 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 O objeto consiste na de AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, 

CÂMARAS DE AR, PROTETORES E OUTROS, para atender a  frota 

de veículos e máquinas da Secretaria Municipal de Agricultura e 

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Interior,  em 

conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta 

apresentada na licitação que integram este instrumento. 

  

 

ITE

M 

ESPECIFICAÇÃO UNID. QU

ANT

. 

VALOR 

UNIT. 

01 PNEU 12.4 X 24 

(Dianteiro) 
UN 06 

R$ 1.650,00 

02 PNEU 18.4 x 30 

(Traseiro) 
UN 06 

R$ 3.260,00 

04 PNEU 18.4 x 34 

(Traseiro) 
UN 06 

R$ 3.563,33 

06 PNEUS 19.5 x 24 – 12 

LONAS 
UN 16 

R$ 3.100,00 

08 PNEU 17.5 x 25 – 12 

LONAS 
UN 22 

R$ 4.526,66 

12 PNEU 1.75-70-13 

(BATEDEIRA) 
UN 02 

R$ 350,00 

15 CÂMARA DE AR 14.9 -24 UN 06 R$ 300,00 

16 CÂMARA DE AR 1.75-70-

13 
UN 02 

R$ 57,66 

21 PNEU 1400X24 – 12 

LONAS UND. 20 

R$ 3100,00 

22 CÂMARA DE AR 

1400X24 UND. 20 

R$ 320,00 

23 CÂMARA DE AR 19.5X24 UND. 04 R$ 326,66 

25 PROTETOR 17.5X25 UND. 14 R$ 211,66 

26 PNEU 1000X20 

BORRACHADO UND. 04 

R$ 1.726,66 

30 COLA VULK, CAIXA 

COM 05 UNIDADES CX. 01 

R$ 163,33 
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31 VASELINA SÓLIDA 

BRANCA 3KG 

BALD

E 05 

R$ 55,00 

35 PNEUS 175x70-13 UND 08 R$ 260,00 

 

 

QUANTIDADE POR SECRETARIAS 

 

ITEM SECRETARIA DE 

AGRICULTURA 

SECRETARIA DE 

OBRAS 

01 06 - 

02 06 - 

03 06 - 

04 06 - 

05 02 08 

06 02 14 

07 08 - 

08 08 14 

09 06 02 

10 06 40 

11 02 - 

12 02 - 

13 06 - 

14 06 - 

15 06 - 

16 02 - 

17 02 - 

18 02 14 

19 06 12 

20 06 24 

21 - 20 

22 - 20 

23 - 04 

24 - 14 

25 - 14 

26 - 04 

27 - 12 

28 - 20 

29 - 20 

30 - 01 

31 - 05 

32 - 02 

33 - 02 

34 04 - 

35 08 - 

36 04 - 

 

 

CONTRATADO:  

VALOR: R$ 205.990,00 (duzentos e cinco mil novecentos e noventa 

reais) 

 

2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS E UNIDADES 

INTEGRANTES DO REGISTRO 

 

 Secretaria Municipal de Agricultura. 

 

Órgão Gerenciador 

 - Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Interior. 

 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) 

meses, a partir da sua assinatura. 

 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro de 

Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de 

recebimento do comunicado da unidade interessada ou da publicação 

no órgão da imprensa oficial. 

 

4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente 

justificado o motivo e aceito pela Administração. 

 

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1 Os materiais deverão ser pentregues durante a vigência da Ata, 

correndo por conta do contratado as despensas decorrentes de frete, 

seguros, mão de obra, etc. 

 

5.2 Os materiais serão entregues conforme objeto contratual que 

verificará o atendimento a todas as exigências e condições. 

 

5.2.1 A substituição do produto ou a sua complementação não 

eximem a Contratada da aplicação da penalidade por descumprimento 

da obrigação. 

 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS 

 

6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ata de Registro de 

Preços. 

 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO 

 

7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do 

contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses. 

 

a) Alteração da politica econômica do pais, que resulta reflexos 

nos preços ajustados; 

 

b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos 

preços praticados no mercado; 

 

c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos 

preços de mercado; 

 

d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada e 

inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente 

aceitos pela Administração. 

 

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de 

fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de 

elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão. 

 

7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, 

tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a 

Administração; 

 

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de 

preços e sua adequação ao praticado no mercado; 

 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do 

compromisso assumido; 

 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

 

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no 

impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar 

devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a 

alteração de preço pretendida. 

 

7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos 

aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as 

partes. 

 

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o 

recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de notas 

fiscais e atestadas pelo setor requisitante. 

 

9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 
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9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas 

condições do edital a prorrogação da Ata. 

 

9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período de 

validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a manutenção 

de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade de 

experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos serviços a 

serem prestados; 

 

9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO, 

nos termos da legislação vigente. 

 

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade com 

as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas. 

 

9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação social 

e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria. 

 

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários 

no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 

acontecido em dependência da CONTRATANTE. 

 

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços; 

 

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual 

for, desde que praticada por seus funcionários quando da execução 

do objeto da Ata de Registro de Preços. 

 

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais 

ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim 

como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da 

Contratante. 

 

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93, 

não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação, 

salvo se houver expressa autorização da Prefeitura; 

 

9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal, 

CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e 

FGTS. 

 

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação 

confidencial que venha a ter acesso. 

 

9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n 8.666/93. 

 

9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo 

Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos 

desta licitação. 

 

9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e 

hospedagem de seus funcionários e também arcar com as despesas 

com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer outras 

decorrentes da prestação dos serviços.  

 

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para 

a execução da Ata de Registro de Preços. 

 

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, 

bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados. 

 

9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que 

comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de 

operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo 

contratual. 

 

9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da 

Ata de Registro de Preços. 

 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva 

responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a 

Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 

formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na 

sua execução. 

 

Rodrigo Zanezi (Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Interior) e 

Marcio Zanette (Secretaria de Agricultura). 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

CONTRATUAL 

 

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos de:  

 

11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas 

na clausula décima segunda. 

 

11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir 

as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força 

maior, devidamente comprovadas.  

 

11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela 

Administração. 

 

11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem 

como desta Ata. 

 

11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou 

falência da Contratada.  

 

11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela 

Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo 

de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como 

desta Ata. 

 

11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços por 

ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 

 

11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos 

utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, 

necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos 

posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à 

Contratada mediante sua devida avaliação. 

 

11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

 

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  

 

12.1 Conforme estabelecido no Edital. 

 

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

 

13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser 

resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

 

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não 

cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos 

contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.   

 

14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 

Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados 

superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e 

condições a Ata de Registro de Preços. 
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14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os 

últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços 

determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 

elaboração de uma nova Ata.  

 

14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em 

dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á o dia 

do vencimento. 

 

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de 

cada unidade requisitante. 

 

14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da 

transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas 

contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.  

 

E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 

4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos 

os fins e efeitos de direito.  

 

Vargem Alta - ES, 28 de abril de 2020. 

 

__________________________________ 

JOÃO CRISÓSTOMO ALTOÉ 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

______________________________________ 

MBS TRATORES E PEÇAS EIRELI 

Contratada 

________________________________________________________ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SÁUDE  

PORTARIA Nº 007/2020/SESAVA/PMVA, 13 de maio de 2020. 

NOMEIA MEMBROS PARA A COMISSÃO DE 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO Nº 306/2019 

QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA E A 

ASSOCIAÇÃO HOSPITAL INFANTIL “FRANCISCO DE ASSIS”. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE 

VARGEM ALTA-ES, no uso da atribuição que lhe confere o art. 27 da 

Lei Complementar nº 10 de 02 de julho de 2003 e o art. 5º do Decreto 

Municipal nº 2660 de 08 de julho de 2013;  

Resolve:  

Art. 1º. Nomear os membros para compor a Comissão de 

Acompanhamento e Avaliação da execução do presente Contrato: 

I – 02(dois) Representantes da área técnica da SESAVA; 

- Alessandra Silva Mesquita; 

- Warlen Souza Tavares; 

 

II – 01(um) Representante da área administrativo-financeira da 

SESAVA; 

- Taimara Ribeiro Vieira. 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

produzindo seus efeitos em 01/05/2020. 

Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.  

Vargem Alta- ES, 13 de maio de 2020. 

 

ANA IGNEZ CEREZA 

Secretária Municipal de Saúde 
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JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
ALMIRO OFRANTI FILHO 

VICE-PREFEITO 
 

PRISCILA SIQUEIRA VARGAS 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
 

CLAUDIO FIORIO 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS: 

JOSÉ OTÁVIO ALTOÉ 

GABINETE 

FREDERICO RODRIGUES SILVA 

FINANÇAS 

 

CAMILA MARIA JUFFU LORENZONI  

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL  

 

DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO  

OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR  

 

JOSÉ FERNANDO MOREIRA DOS SANTOS 

CULTURA, TURISMO E ESPORTES - 

INTERINO 

 

MARIA ERNESTA ZANETTE TAVARES 

EDUCAÇÃO 

 

FRANCISCO IGNÁCIO FASSARELLA  

MEIO AMBIENTE 

 

ANA IGNÊZ CEREZA 

SAÚDE 

 

AMARILDO JOSÉ SARTÓRI 

AGRICULTURA 

 

GIVALDO LUIZ PANETTO 

ADMINISTRAÇÃO 

 

ORGÃO OFICIAL 

Responsável: 

GABINETE DO PREFEITO 

Rua Zildio Moschen,22-Centro Vargem Alta – 

Espírito Santo 

CEP: 29.295-000 – Tel.: (28) 3528 1900 

E-mail: orgaooficial.vargemalta@gmail.com 

 

 


