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Mãe que perdeu ﬁlho
cria projeto para ajudar
outras mães

Dia D da Conscientização sobre os riscos do Coronavírus no bairro
Ponte dos Leites, em Araruama, identiﬁca 8 pessoas com a doença
Divulgação

Na última quarta-feira (22), completou um ano do falecimento do jovem Victor
Caleia, vítima de um acidente de trânsito
no centro de Araruama, e sua mãe, Luana
Tavares, anunciou em sua página em uma
rede social a criação do projeto “MÃES
QUE SE ABRAÇAM”.
Pág 02

Faperj apoia projeto
internacional sobre a
estrutura do coronavírus
Pesquisadores da Rede Ressonância Magnética Nuclear do Rio de Janeiro
participam do consórcio internacional para
desvendar a conformação de estruturas
das proteínas do SARS-CoV-2 e que possam ser úteis na triagem de drogas para
tratar a doença.
Pág 61

Novo decreto libera
prática de esportes
individuais em mais 5
praias de Búzios
A medida passou a valer a partir do
sábado (25). As praias de João Fernandes,
Tucuns, Ferradura, Brava e Canto, em
Búzios, estão liberadas para a prática de
esportes individuais. A medida foi divulgada
Pág 02
em decreto municipal.

Secretaria do Ambiente
e DPMA combatem
extração mineral ilegal na
Região dos Lagos
A Secretaria de Estado do Ambiente
e Sustentabilidade, por meio da Superintendência Integrada de Combate aos Crimes
Ambientais (Sicca), e o Instituto Estadual do
Ambiente (Inea)...
Pág 62
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Novo decreto libera prática
de esportes individuais em
mais 5 praias de Búzios
A medida passou a
valer a partir do sábado
(25). As praias de João
Fernandes, Tucuns, Ferradura, Brava e Canto,
em Búzios, estão liberadas para a prática de
esportes individuais. A
medida foi divulgada em
decreto municipal, publicado na última quintafeira (23).
Entre os esportes
liberados estão corrida,
caminhada, stand-up, surf,
natação, vela, canoagem
e mergulho submarino.
As praias de Geribá e Manguinhos (em
toda sua extensão), já estavam liberadas desde o
dia 22 de maio, de acordo
com o Decreto nº 1.415.
As demais praias
do município permanecem fechadas.
Atividades em templos
religiosos
Além da reabertura de mais cinco praias
de Búzios, a partir do dia

2 de agosto as atividades
em templos religiosos
também poderão ser retomadas. A medida também
foi publicada no Diário
Oﬁcial do município.
Antes da liberação, líderes religiosos
passaram por cursos
de medidas sanitárias
e preventivas durante a
Covid-19, para que as
atividades sejam retomadas seguindo todos os
protocolos de segurança
sanitária.
Casos de Covid-19
De acordo com o
boletim epidemiológico
municipal divulgado na
sexta-feira, Búzios contabiliza 323 casos conﬁrmados da Covid-19, com
8 óbitos causados pela
doença.
Ainda segundo
levantamento, dos 323
pacientes contaminados
pelo novo coronavírus,
294 já se recuperaram.
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Dia D da Conscientização sobre os riscos do
Coronavírus no bairro Ponte dos Leites, em
Araruama, identiﬁca 8 pessoas com a doença
A Prefeitura de Araruama
realizou o Dia D da Conscientização sobre os riscos e prevenção
ao Coronavírus no bairro Ponte
dos Leites, neste sábado, 25.
Equipes das secretarias
de Meio Ambiente, Saúde e da
Defesa Civil participaram da ação.
Foram realizados 200 testes rápidos para Covid-19. Em 8
moradores o resultado foi positivo
para a doença. 3 mulheres (idades: 34, 59 e 67 anos) e 5 homens
(idades: 11, 19, 40, 62 e 79 anos).
Essas pessoas vão ﬁcar em

isolamento domiciliar. Além disso,
a partir de agora elas e seus familiares vão receber o monitoramento do Núcleo de Saúde Coletiva da
Secretaria Municipal de Saúde.
Também foi feita a desinfecção do bairro nos pontos com
maior movimento. Além disso, os
moradores receberam orientações
sobre a importância do uso das
máscaras de proteção.
Importante ressaltar que a
Prefeitura vem atuando de maneira contínua para enfrentar essa
pandemia, mas para ter resultado

é preciso que a população faça a
parte dela.
É necessário que todos
sigam as normas de segurança,
higiene e distanciamento. Só
assim os números de casos da
Covid-19 no bairro, bem como
em todo o município, vão diminuir.
Lembre-se que ainda não
temos uma vacina disponível.
Portanto, fique em casa. E se
realmente for necessário ir às
ruas, use máscara de proteção
e mantenha o distanciamento
social.

Inscrições abertas
para “Vidas em Rede”
Exercitar a mente e o corpo
é fundamental e, neste momento
de isolamento social, a Universidade Livre, da Secretaria Adjunta de
Ensino Superior, oferece, gratuitamente, essa oportunidade para
crianças, adolescentes, adultos e
idosos praticarem, virtualmente,
onde estiverem. É a ação “Vidas
em Rede” implementada com encontros abertos à comunidade em
geral às sextas-feiras, de 8h às 9h,
através da plataforma Google Meet.
As inscrições estão abertas e os
interessados em participar devem

se inscrever no endereço https://
forms.gle/SvEBQDAuFE45PnQF9.
A ação é promovida em
parceria com os Espaços de Convivência do Programa de Saúde
Mental da Secretaria Municipal de
Saúde e o Núcleo de Tecnologias
Municipal (NTM), da Secretaria de
Educação de Macaé. O professor é
o coordenador da Unilivre, Paulo de
Tarso de Castro Peixoto, que destaca a importância do evento como
oportunidade para construir a vida.
“Vidas em Rede proporciona
encontros online, promovendo as

práticas do Tai-Chi-Chuan, de Musicoterapia na Abordagem Gestáltica
e, também, através das ﬁlosoﬁas
ocidentais e orientais, construindo
ambientalidades afetivas”, informou.
Ele disse que participam dos
encontros não só moradores de
Macaé, mas também de Campos,
Niterói, Juiz de Fora, Rio de Janeiro,
Belfort Roxo, Boa Vista (Roraima) e
até de fora do Brasil, como pessoas
que residem na França, no Canadá
e em outros países.
macae.rj.gov.br

Mãe que perdeu ﬁlho cria projeto
para ajudar outras mães
Na última quarta-feira
(22), completou um ano do falecimento do jovem Victor Caleia,
vítima de um acidente de trânsito
no centro de Araruama, e sua
mãe, Luana Tavares, anunciou
em sua página em uma rede social a criação do projeto “MÃES
QUE SE ABRAÇAM”.
O projeto visa acolher, receber e ajudar mães que também
passaram ou passam por todo o
processo da perda de um ﬁlho.
“Meu ﬁ lho Victor Caleia,
um ano sem você aqui... Hoje,
apresento um projeto que nasceu
do profundo do meu coração, um

projeto que abraça outros corações, outras mães que amam
eternamente seus ﬁlhos que voltaram para os braços do senhor”,
escreveu Luana.
Os encontros prometem
muita conversa, oração e troca
de vivências. Para participar, as
mães deverão entrar em contato
por mensagem através do Facebook da mãe de Victor. “Terei
prazer em acolher e abraçar cada
uma”, disse.
Luana concluiu a publicação com uma linda mensagem:
“Por você meu filho amado,
criei forças para ajudar outras

mães, que sofrem tanto quanto eu, transformando a dor em
amor. Tenho certeza que será
só o começo de um movimento
que tocou o coração de Deus,
e me fez realizar a vontade dele
através desses encontros que
serão abençoados. Mães que se
abraçam.”
O acidente
Victor Caleia, de 22 anos,
e Leandro Oliveira morreram
após a motocicleta em que estavam bater em uma árvore na
madrugada do dia 22 de julho de
2019, na Rodovia Amaral Peixoto.
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25º EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS E EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS
DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DE ARARUAMA-RJ Nº 001/2019
EDITAL Nº 001/2019
A PREFEITA MUNICIPAL DE ARARUAMA, ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais
e regimentais, e considerando a homologação do resultado do CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE
VAGAS DO QUADRO DE EFETIVO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARARUAMA-RJ–EDITAL DE ABERTURA
Nº. 001/2019, DE 01 DE AGOSTO DE 2019, CONVOCA
os candidatos habilitados e classiﬁcados relacionados
no Anexo I deste Edital, com vistas à nomeação e posse,
observadas as seguintes condições:
DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS
1. Os candidatos relacionados no Anexo I do presente Edital, deverão comparecer, pessoalmente, ou
por intermédio de procurador, mediante procuração
pública ou particular com ﬁrma reconhecida em cartório,
no período compreendido entre os dias 27, 28, 29, 30
a 31 de julho de 2020, de 09:30h às 17:00h, na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal, situada à
Avenida John Kennedy, 120, Centro, Araruama-RJ., CEP:
28.970-000, para apresentação e entrega dos documentos constantes no Anexo II, parte integrante da presente
convocação e na forma do Edital de Abertura do Concurso
Público Municipal.
1.1. O chamamento para entrega dos documentos
obedecerá, prioritariamente, a ordem de chegada.
1.2. Não serão recebidos documentos de forma parcial,
sendo que a falta de qualquer documento constante no
Anexo II acarretará o não cumprimento da exigência do
item “01”, deste Edital, ressalvados os casos de apresen-

tação, no Ato da Posse, do Certiﬁcado de Conclusão de
Curso ou Diploma.
1.3. O não comparecimento no prazo legal implicará a
renúncia tácita do classiﬁcado convocado e, consequentemente, a perda do direito à nomeação ao cargo para o
qual foi aprovado, podendo o Município de Araruama-RJ
convocar o candidato imediatamente posterior, obedecendo a ordem de classiﬁcação.
DOS EXAMES MÉDICOS
2. Os candidatos deverão comparecer no período
compreendido entre os dias 03, 04, 05 06 e 07 de agosto
de 2020, de 8:00h as 11:00h e das 14:00h às 17:00h, munidos dos exames de saúde pré-admissionais constantes
no Anexo VI, deste Edital, na Emprehmet, localizada na
Avenida Getúlio Vargas, nº 463, Sala 01, Centro, Araruama
-RJ, que avaliará a aptidão física e mental para o exercício
das atribuições do cargo, sob pena de renúncia tácita do
classiﬁcado convocado e, consequentemente, perda do
direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado,
ﬁcando o Município de Araruama-RJ., autorizado a convocar outros classiﬁcados e aprovados no referido Concurso
Público em sua substituição, obedecendo à ordem legal.
2.1. Os convocados deverão entrar em contato com
a Emprehmet, através dos telefones: (22) 2665-7280 /
(22) 2665-1907, para agendamento da avaliação médica admissional, obedecendo aos dias citados no item
02(Dois). No ato de comparecimento para a avaliação,
os convocados deverão apresentar o encaminhamento
que será entregue após comparecimento na entrega dos
documentos elencados no Anexo II.
2.2. Não serão admitidos os exames médicos exigidos
no Anexo VI que tenham sido realizados há mais de 30
(trinta) dias, contados da publicação do presente Edital.
2.3. Aos candidatos portadores de necessidades

especiais convocados neste edital, além de atenderem
ao que determina o item 02 (Dois), deverão apresentar
laudo e/ou atestado médico identiﬁcando o tipo de deﬁciência ou disfunção da qual são portadores, devidamente
atualizado.
DA NOMEAÇÃO E POSSE
3. Após cumpridas as exigências no que concerne à entrega de documentação e exames médicos admissionais,
nos itens “01” e “02” deste Edital, para preenchimento de
vagas efetivas constantes do quadro da Prefeitura Municipal Araruama-RJ., será posteriormente publicado o dia e
local da Nomeação e Posse dos candidatos classiﬁcados.
DA PUBLICAÇÃO
4. O presente Edital de Convocação, com a relação
completa dos CONVOCADOS, estará publicado no Jornal
Oﬁcial do Município – Jornal Logos Notícia e divulgado na
Internet, na página Oﬁcial do Município - endereço eletrônico - www.araruama.gov.br, atendendo a necessidade e
conveniência de cada ente administrativo da Prefeitura
Municipal de Araruama.
4.1. É de inteira responsabilidade do candidato a sua
omissão quanto ao que for publicado ou divulgado.
4.2. Fica obrigado o candidato a levar junto à sua documentação, as declarações constantes nos Anexos III,
IV e V devidamente preenchidas e assinadas, sob pena
de desclassiﬁcação.
4.3. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Araruama, 24 de julho de 2020.
Lívia Bello
Prefeita

ANEXO I
305 - FARMACÊUTICO - ARARUAMA/RJ
CLASSIFICAÇÃO

INSCRIÇÃO

NOME

NASCIMENTO

PONTOS

40º

752520

ETHEL LEE ELERES ELIAS DIAS

01/08/1987

62

41º

536450

GLEYCE CAROLINA SANTOS CRUZ

25/06/1989

62

42º

344230

SUELLEM FERNANDES SIQUEIRA

23/09/1983

62

43º

659740

TAYANA RAMOS DA SILVA

25/04/1993

62

NOME

NASCIMENTO

PONTOS

208 – TECNICO DE LABORATÓRIO - ARARUAMA/RJ
CLASSIFICAÇÃO

INSCRIÇÃO

11º

516520

ANDRE AZEVEDO SILVA

26/03/1991

60

12º

424410

GISELE SAMPAIO REIS DA SILVA

14/10/1979

58

13º

82000

MUNIQUE GOMES DE MOURA COSTA

11/04/1985

58

CLASSIFICAÇÃO

INSCRIÇÃO

NOME

NASCIMENTO

PONTOS

5º

353450

THIAGO SINDER

23/08/1983

78

205 - TÉCNICO EM RAIO X - ARARUAMA/RJ

300 - ASSISTENTE SOCIAL - ARARUAMA/RJ
CLASSIFICAÇÃO

INSCRIÇÃO

NOME

NASCIMENTO

PONTOS

34º

181140

VIVIANE DOS SANTOS COSTA

03/12/1981

74
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categorias exigidas em Edital);

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS (ORIGINAIS E CÓPIAS)
1) 02 (duas) fotos 3x4 (atualizadas);
2) 02 (duas) Cópias da Carteira de Identidade;
3) 02 (duas) Cópias do CPF e Comprovante de Situação Cadastral (Receita Federal);
4) 02 (duas) Cópias de comprovante de residência
atual;

8) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
–Página que identiﬁque o trabalhador (frente e verso);
9) Certiﬁcado do grau de escolaridade exigido para
o cargo;
10) Certidão de Nascimento dos Filhos menores de
14 anos;
11) Certiﬁcado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (para os homens);

5) Certidão de Casamento ou Nascimento se for
solteiro;

12) Quando exigido para o cargo, comprovante de
habilitação em Órgão Proﬁssional e/ou copia da Carteira
de Registro no respectivo Conselho, devidamente acompanhada de Certidão de situação de regularidade;

6) Título de Eleitor com comprovante de votação da
última eleição e certidão de quitação expedida pela Justiça
Eleitoral;

13) Quando exigido para o cargo, Cópia do Diploma
ou Certiﬁcado do Curso e Certiﬁcações das titulações que
atenda as exigências estabelecidas no Edital de Abertura;

16) Declaração de Bens e Valores que constituam
o patrimônio do candidato e, se casado, a do cônjuge
(Anexo III), podendo ser substituída pela Declaração de
Imposto de Renda;
17) Declaração de que o candidato não exerce outro
cargo, função ou emprego público na Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que gere impedimento
legal, e sobre o recebimento de proventos decorrentes de
aposentadoria e pensão (Anexo IV).
18) Declaração de acumulação legal de cargo público, constando o cargo, carga horária, local de trabalho (
Anexo V).
Todos os documentos deverão ser entregues em cópias autenticadas ou apresentados juntos dos originais.
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14) Carteira Nacional de Habilitação (somente nas
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7) Comprovante de inscrição no PIS / PASEP;

15) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais das
Justiças Estadual, Eleitoral e Federal, expedidas pelo
órgão distribuidor;
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
XVI -é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de
horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um
cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais
de saúde, com profissões regulamentadas;
XVII - a proibição de acumular estende -se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente,
pelo poder público;
(...)
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e
142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma
desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e
exoneração.”
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ANEXO VI
DO EXAME MÉDICO ADMISSIONAL E DA APRESENTAÇÃO DOS EXAMES DE SAÚDE
1. Os candidatos convocados deverão comparecer ao
exame médico admissional no dia, hora e local anteriormente indicado, munidos dos exames de saúde abaixo
listados.
I – Hemograma completo e Glicemia em Jejum;
II – Creatinina;
III – Ureia;
IV– Laringoscopia com foto ou vídeo, bem como Laudo
Médico (para os cargos de Professor e Pedagogo).
V– Raio X do tórax em PA, Coluna Cervical e Lombar
AP e perﬁl com laudo e EAS;

dora da carteira identidade nº 000.404.641, expedida pelo
COREN, inscrita no CPF sob o nº 020.787.147-71, residente e domiciliada nesta Cidade, doravante denominado
CONTRATANTE e, de outro lado, a sociedade empresária
PROJETARE CONSTRUÇÃO, ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o nº 10.922.068/0001-81, com sede
na Av. John Kennedy, nº 183, loja 05, Centro, Araruama/
RJ, CEP: 28.970-000, neste ato por sua representante
legal, Sr. Renato Pires Guimarães Junior, brasileiro,
casado, empresário, portador da carteira de identidade
nº 020379772-5, expedida pelo SSP/RJ, inscrita no CPF
sob o nº 100.933.047-06, residente e domiciliado na Rua
Guatemala, lote 05, quadra 38, Parque Hotel, Araruama/
RJ, CEP: 28.970-000, por si ou por seu procurador com
poderes expressos para este mister, doravante denominada CONTRATADA resolvem, na melhor forma de
direito ADITAR o Contrato de Prestação de Serviços nº
016/SESAU/2018, celebrado em decorrência da licitação
modalidade Tomada de Preços nº 003/2018, realizada
através do procedimento administrativo nº 32.064/2018,
resolvem aditar:

VI – VDRL;

O Contratante se obriga a providenciar a publicação
do extrato deste instrumento contratual dentro do prazo
especiﬁcado pela legislação vigente, ﬁcando condicionada
a eﬁcácia do Contrato à respectiva publicação.
E, por estarem justos, contratados e devidamente
aditados, ﬁrma o presente instrumento em 05 (cinco) vias
de igual teor e forma, respondendo as partes por si, seus
herdeiros e sucessores.
Araruama, 24 de Abril de 2020.
LÍVIA BELLO
Prefeita
ANA PAULA BRAGANÇA CORREA
Secretária Municipal de Saúde
PROJETARE CONSTRUÇÃO, ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI ME
Renato Pires Guimarães Junior

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
VII –Eletrocardiograma com laudo;
VIII – Laudo de sanidade mental emitido por um psiquiatra
IX – Certiﬁcado de Vacinação ATT e Hepatite (Ambas
Desejáveis);
X – Eletroencefalograma (Apenas para os cargos de
Motorista Categoria “B”, “D” e “Operador de Máquinas”);
XI – Acuidade Visual (Apenas para os cargos de
Motorista Categoria “B”, “D” e “Operador de Máquinas”);
XII - Exame Toxicológico (Apenas para os cargos de
Motorista Categoria “B”, “D” e “Operador de Máquinas”);
2. A realização dos exames é de responsabilidade do
candidato.
3. Somente será investido em cargo público o candidato
que for julgado apto física e mentalmente para o exercício
do cargo, após a submissão ao exame médico pré-admissional, de caráter eliminatório, a ser realizado pela Junta
Médica Oﬁcial do Município.

TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/2020 ao CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/SESAU/2018,
na forma abaixo:

Os CONTRATANTES, acima qualiﬁcados aditam o contrato de prestação de serviços em referência, cujo objeto é
a “Contratação de empresa especializada para construção
de Fachada Estrutural em Glazing para ﬁxação de vidros
laminados de 8 mm na cor fumê e estrutura em alumínio
com acabamentos em ACM serie Kainar 4mm na cor aço
escovado e graﬁte metálico e projeções em estrutura em
metalom galvanizado com acabamentos em ACM 4mm na
cor aço escovado e o nome do hospital deverá ser feito
com letras em chapas na cor a deﬁnir com dimensões de
0,80m x 0,60m, para serem instalados no Prédio do Hospital Municipal (extinta Casa de Caridade) localizada na Rua
Major Felix Moreira, nº 267 – Centro - Araruama – RJ”,
em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de
Saúde - SESAU, sob a interveniência da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos – SOUSP,
com fornecimento de material, mão de obra, equipamentos
necessários, nos termos do contrato inicial.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO DE
PRAZO
Com fulcro no artigo 57, §1º c/c II da Lei 8.666/93, ﬁca
prorrogado o prazo de vigência do Contrato de Prestação
de Serviços nº 016/SESAU/2018, por um período de 120
(cento e vinte) dias, com inicio a contar de 04 de Maio de
2020, e a terminar, independente de aviso, notiﬁcação ou
interpelação em 31 de Agosto de2020.

Testemunhas:
a) ________________________________
Nome:
CPF:
b) ________________________________
Nome:
CPF:

ERRATA
Pelo presente Termo, ﬁca RETIFICADO o 2º TERMO
DE ADITAMENTO ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS nº. 051/2019, celebrado em 02 de abril de
2020, entre o MUNICÍPIO DE ARARUAMA, como Contratante, e a empresa FELIX SPEED CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME, como Contratada, conforme proposta
e demais especiﬁcações técnicas constante nos autos do
processo administrativo nº 42.340/2018.
Onde se lê:
TERMO DE ADITAMENTO N° 02/2019 ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº. 051/2019, na
forma abaixo:
Leia -se:

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO
DE ARARUAMA, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ (MF) sob
o nº 28.531.762/0001-33, com sede no Paço Municipal,
localizado na Avenida John Kennedy, nº 120, Centro, nesta
Cidade, neste ato representado pela Exma. Sra. Prefeita,
Livia Soares Bello da Silva, brasileira, solteira, inscrita no
CPF (MF) sob o nº 094.591.857-70, portadora da carteira
de identidade RG nº 20.121.579-5, residente e domiciliada
nesta Cidade, e pela Secretaria Municipal de Saúde, Sr.ª
Ana Paula Bragança Correa, brasileira, solteira, porta-

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS DEMAIS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
Com exceção das alterações por este Termo, ﬁcam ratiﬁcadas todas as demais cláusulas do Contrato original, do
qual passa a fazer parte integrante o presente aditamento,
para todos os efeitos de direito.
CLÁUSULA QUARTA: DOS EFEITOS DO PRESENTE ADITAMENTO

TERMO DE ADITAMENTO N° 02/2020 ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº. 051/2019, na
forma abaixo:
Araruama, 02 de Abril de 2020.
Daniela Camargo de Oliveira
Subprocuradora Geral do Município – PROGE
PMA
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TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2020 ao CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 03/SESAU/2020,
na forma abaixo:
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO
DE ARARUAMA, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Paço Municipal,
situado na Avenida John Kennedy, n° 120, Centro, nesta
Cidade, inscrito no CNPJ sob o n.° 28.531.762/0001-33,
neste ato representado pela Exma. Sra. Prefeita, Lívia
Soares Bello da Silva, brasileira, solteira, inscrita no CPF
(MF) sob o nº 094.591.857-70, portadora da carteira de
identidade RG nº 20.121.579-5, residente e domiciliada
nesta Cidade, e pela Secretária Municipal de Saúde, Sr.ª
Ana Paula Bragança Correa, brasileira, solteira, portadora da carteira identidade nº 000.404.641, expedida pelo
COREN, inscrita no CPF sob o nº 020.787.147-71, residente e domiciliada nesta Cidade, como CONTRATANTE
e, a sociedade empresária J JANSSEN CONSTRUÇÃO
CIVIL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 32.920.553/000159, com sede estabelecida na Avenida John Kennedy,
183, Loja 5, Centro, Araruama/RJ, CEP 28.970-000, Tel.:
22 2665-1648, e-mail: jjanssenconstrucao@gmail.com,
por seu representante legal Sr. JULIO JANSSEN GUIMARÃES, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente
e domiciliado na Rua Equador, n° 885, Parque Hotel,
Araruama/RJ, CEP 28.970-000, portador da Carteira de
Identidade nº 200839096-9 CREA-RJ, inscrito no CPF sob
o nº 121.876.247-06, neste ato por si ou por seu procurador com poderes expressos para este mister, doravante
denominada CONTRATADA resolvem, por meio do
processo administrativo nº 568/2020, na melhor forma
de direito ADITAR o Contrato de Prestação de Serviços nº 03/SESAU/2020, celebrado em decorrência da
licitação modalidade Convite nº 002/2020 – procedimento
licitatório nº 568/2020, para do mesmo passar a constar
as seguintes alterações:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Os CONTRATANTES, acima qualiﬁcados aditam o
contrato de prestação de serviços cujo objeto consiste
na “Contratação de empresa de Construção Civil para
executar a construção de uma Clínica de Saúde no Bairro
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de 2020,
o MUNICIPIO DE ARARUAMA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida John Kennedy,
n°120, Araruama, Centro, nesta Cidade, Inscrito no CNPJ
sob o n° 28.531.762/0001-33, neste ato representado
pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, Lívia
Soares Bello da Silva, brasileira, solteira, inscrita no
CPF sob o nº 094.591.857-70, portadora da carteira de
identidade RG nº 20.121.579-5, residente e domiciliada
nesta Cidade e pela Secretária Municipal de Saúde, Sr.ª
Ana Paula Bragança Correa, brasileira, solteira, portadora da carteira identidade nº 000.404.641, expedida
pelo COREN, inscrita no CPF sob o nº 020.787.147-71,
residente e domiciliada nesta Cidade; doravante simplesmente denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, em
face da classiﬁcação das propostas de preços no Pregão
Presencial – SRP n.º 42/2020, para formação da Ata de
Registro de Preços, tendo como fundamento a Ata de
julgamento e classiﬁcação das propostas, RESOLVE

de Norival Carvalho - Araruama – RJ”, conforme Memória
de Cálculo, Planilha Orçamentária, Cronograma, Memorial Descritivo e BDI em anexos, bem como a proposta e
demais especiﬁcações técnicas constante nos autos do
processo administrativo nº 568/2020.

CONTRATUAIS
Com exceção das alterações introduzidas por este
Termo, ﬁcam ratiﬁcadas todas as demais cláusulas e
condições do contrato ora aditado, do qual o presente
aditamento passa a fazer parte integrante para todos os
efeitos de direito.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA RERRATIFICAÇÃO
Constitui objeto do presente Termo a readequação da
planilha constante do edital da licitação na modalidade
Convite nº 002/2020, Contrato de Prestação de Serviços nº
03/SESAU/2020, rerratiﬁcando-a, conforme especiﬁcações
técnicas descritas pelo setor técnico da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos – SOUSP,
mediante alteração de quantitativos, com itens a serem
acrescidos e itens novos, correspondendo o respectivo
reajuste a 12,86% do valor contratual inicial, com fulcro
no artigo 65, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA: DOS EFEITOS DO PRESENTE
ADITAMENTO:
O contratante se obriga a providenciar a publicação
do extrato deste instrumento contratual, dentro do prazo
especiﬁcado na legislação vigente, ﬁcando condicionada
a eﬁcácia do Contrato à respectiva publicação.
E, por estarem justos, contratados e devidamente
aditados, ﬁrmam o presente instrumento em 05 (cinco)
vias de igual teor e forma.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR
Araruama, 02 de Julho de 2020.
O valor da alteração contratual, após a rerratiﬁcação,
corresponde ao acréscimo de R$ 34.196,35 (trinta e quatro
mil, cento e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos).
PARÁGRAFO ÚNICO. A despesa em referência correrá a conta do Programa de Trabalho nº
04.001.001.10.122.28.1005, Elemento de Despesa nº
4.4.90.51.91.00.00.00, Fonte de Recursos nº 101 - ROYALTES, orçamento da Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA QUARTA: DA PRORROGAÇÃO DE
PRAZO
Com fulcro no artigo 57, §1º c/c inciso II da Lei 8.666/93,
ﬁca prorrogado o prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº 03/SESAU/2020, por novo período
de 13 (treze) dias, com inicio a contar de 03 de Julho de
2020 e a terminar, independente de aviso, notiﬁcação ou
interpelação em 16 de Julho de 2020.
CLÁUSULA QUINTA: DAS DEMAIS CLÁUSULAS
registrar os preços para futura e eventual em caráter
emergencial de medicamentos para atender a Atenção
Básica e Rede Urgência e Hospitalar, com a medida de
combate a emergência em saúde pública ocasionada
pelo coronavirus – COVID-19, e, em consonância com
o Decreto Municipal de nº. 65 de 21/03/2020, de acordo
com a Lei 13.979/2020 e Nota Técnica de nº.001/2020, de
27 de março de 2020. Estando de acordo com as especiﬁcações no Termo de Referência da SESAU – ANEXO
I do Edital às ﬂs. 125/129 e na Ata de Sessão Pública
constante às ﬂs. 582/583 do processo administrativo n.º
12.873/2020, que passam a fazer parte integrante desta
Ata de Registro de Preços, tendo sido a(s) sociedades
empresária(s) classiﬁcada(s) com os respectivos itens
e preços. A presente Ata de Registro de Preços terá
validade de 12 (doze) meses, a partir de sua publicação
e a mesma será utilizada pela Secretaria Municipal de
Saúde, como órgão gerenciador, na forma prevista no instrumento editalício, com as sociedades empresarias que
tiverem preços registrados, na forma do ANEXO I. Tendo
sido cumpridas todas as formalidades legais e nada mais
havendo a constar, lavrando-se esta Ata que vai assinada

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
LÍVIA BELLO
Prefeita
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ana Paula Bragança Correa
J JANSSEN CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
Julio Janssen Guimarães
Representante Legal p/ Contratada
Testemunhas:
____________________________
Nome:
CPF:
_____________________________
Nome:
CPF:
pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, pela
Secretaria, bem como pelos representantes das sociedades empresárias com preços registrados, devendo a
mesma ser publicada no Diário Oﬁcial do Município para
que opere seus jurídicos e legais efeitos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na futura e eventual aquisição em caráter
emergencial de medicamentos para atender a Atenção
Básica e Rede Urgência e Hospitalar, com a medida de
combate a emergência em saúde pública ocasionada
pelo coronavirus – COVID-19, e, em consonância com
o Decreto Municipal de nº. 65 de 21/03/2020, de acordo
com a Lei 13.979/2020 e Nota Técnica de nº.001/2020,
de 27 de março de 2020, referente ao Edital do Pregão
Presencial – SRP n.º 42/2020 e seus anexos nos autos
do processo administrativo n. 12.873/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO/DA VALIDADE
DOS PREÇOS
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Continuação Pág. 07 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Itens

ESPECIFICAÇÃO

QTD

UNID

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

UNID.

5000

EUROFARMA

R$ 28,50

R$ 142.500,00

MEDICAMENTOS DE USO EM UNIDADES DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E HOSPITAIS (MÉDIA E
ALTA COMPLEXIDADE – MAC)
8

CEFTRIAXONA 1G/ML IM/IV 10ML F/A
VALOR TOTAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A presente Ata de Registro
de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da
sua Publicação.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O Fornecedor classiﬁcado
é o que segue:
Empresa Fornecedora (Razão Social): JBT INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA EPP
CNPJ N°:27.168.027/0001-44

Telefone: 22 26651526

Endereço:Av. Getúlio Vargas, n° 2.200, loja 02, Centro.
Cidade: Araruama UF: RJ

CEP: 28.970-000

Endereço Eletrônico: suporte.contab.fds@gmail.com
Representante: Thuan Ferracini Carvalho Amaral Guimarães
RG nº 303337570/ Órg. ExpediCPF:174.745.717-57
dor: DETRAN UF:RJ
PARÁGRAFO TERCEIRO. Durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços, o Município de Araruama
não será obrigado a adquirir os itens referidos na Cláusula
Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando
julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie às empresas detentoras, ou cancelar
a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantindo às detentoras, neste caso,
o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS
Será usuário do Registro de Preços o órgão gerenciador SESAU.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os preços ofertados pelas
empresas signatárias da presente Ata de Registro de
Preços são os especiﬁcados na proposta ﬁnal, de acordo
com a respectiva classiﬁcação no Pregão Presencial –
SRP n.º 42/2020.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Para cada item de que trata
esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas
e condições constantes do Edital do Pregão Presencial –
SRP n.º XX/2020, que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.

R$ 142.500,00
PARÁGRAFO TERCEIRO. O preço unitário a ser pago
por item será o constante da(s) proposta(s) apresentada(s) no Pregão Presencial – SRP n.º 42/2020, pela(s)
empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(ais)
também a integram.
PARÁGRAFO QUARTO. A Ata de Registro de Preços
oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua vigência,
poderá ser utilizada por outros Órgãos ou Entidades não
participantes, com a devida anuência do Órgão Gerenciador, de acordo com a legislação vigente.
CLÁUSULA QUARTA – DA EMISSÃO DOS PEDIDOS/ PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
A licitante vencedora deverá entregar o objeto pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação
da Ata de Registro de Preços.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Município de Araruama,
através da SESAU, respeitada a ordem de registro, selecionará as empresas para os quais serão emitidos os pedidos.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Os materiais deverão ser
entregues na forma prevista no termo de referência, parte
integrante desta Ata de Registro de Preços.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Os materiais deverão ser
entregues na DIALP, situada na Avenida Getúlio Vargas,
s/nº - Centro - Araruama/RJ;
PARÁGRAFO QUARTO. A empresa convocada que
não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços, estará sujeita às sanções previstas neste
edital. Neste caso, o Município de Araruama convocará,
obedecida a ordem de classiﬁcação, a próxima empresa
registrada no SRP, se for o caso.
PARÁGRAFO QUINTO. A contratação decorrente do
presente Registro de Preços, será requerida pela SESAU
que apontará quantitativo a ser contratado, bem como prazo e setores englobados, de acordo com sua necessidade
e conveniência.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA(S)
EMPRESA(S) FORNECEDORA(S)
Cumprir integralmente as condições estabelecidas no
edital do Pregão Presencial – SRP n.º 42/2020.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Manter, durante o período
de vigência desta Ata, as condições de habilitação e qualiﬁcação do certame licitatório.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Responsabilizar-se pelos
danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do

contrato, na forma do que dispõe o art. 70 da lei 8.666/93.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Cumprir todas as exigências contidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.
PARÁGRAFO QUARTO: Assinar a Ata de Registro
de Preços;
PARAGRAFO QUINTO: Manter sigilo, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de interesse do Município ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução
do contrato;
PARAGRAFO SEXTO: Permitir o acompanhamento e a
ﬁscalização da execução do contrato por servidor designado pela CONTRATANTE para esse ﬁm, em conformidade
com o art. 67 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93;
PARAGRAFO SETIMO: Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
ﬁzerem necessários ao quantitativo do objeto licitado, de
acordo com o limite estabelecido no art. 65, § 1º da Lei
nº 8.666/93;
PARAGRAFO OITAVO: Executar o objeto no local
determinado no Termo de Referência conforme solicitação
da Secretaria Requisitante;
PARAGRAFO NONO: Zelar pela qualidade do objeto
oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer de sua
execução;
PARAGRAFO DÉCIMO: Manter contato permanente
com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada
da nota de empenho;
PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela
secretaria requisitante, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que veriﬁcar
na entrega do objeto;
PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Refazer ou substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época
o objeto aceito, desde que ﬁque comprovada a existência
de não conformidade com o exigido no certame, somente
possível de aferição com a devida utilização;
PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se veriﬁcarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou
de materiais empregados, nos prazos estipulados, para
que se efetue a correção de situações adversas e para o
atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações
da Contratante;
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Continuação Pág. 08 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS GERENCIADORES E PARTICIPANTES
I. Atestar a entrega do objeto do contrato por meio do
Gestor do contrato;
II. Efetuar os pagamentos às empresas fornecedoras,
na forma estabelecida nesta Ata e nos costumes do Edital.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado de acordo com o teor
constante pelo item 24 do Edital Pregão Presencial – SRP
n.º 42/2020, através de cheque nominativo, na tesouraria
da Prefeitura Municipal de Araruama, ou crédito bancário,
conforme o caso, em 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Qualquer pagamento só
será efetuado se na Nota Fiscal/Fatura constar o atestado
da prestação dos serviços, caso ocorra atraso ou antecipação no pagamento, para compensação ﬁnanceira, será
adotada a Taxa Referencial – TR, pro rata die.
PARÁGRAFO SEGUNDO. A penalização por eventuais atrasos de pagamentos será procedida por multa no
valor de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor da
obrigação, por atraso superior a 30 (trinta) dias contados
da data do adimplemento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos objetos estará condicionada ao disposto
nos itens 19 e 20, do Edital Pregão Presencial – SRP n.º
42/2020.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
Os adjudicatários inadimplentes estarão sujeitos às
penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93,
bem como da legislação municipal sobre o assunto, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de 2020,
o MUNICIPIO DE ARARUAMA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida John Kennedy,
n°120, Araruama, Centro, nesta Cidade, Inscrito no CNPJ
sob o n° 28.531.762/0001-33, neste ato representado
pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, Lívia
Soares Bello da Silva, brasileira, solteira, inscrita no
CPF sob o nº 094.591.857-70, portadora da carteira de
identidade RG nº 20.121.579-5, residente e domiciliada
nesta Cidade e pela Secretária Municipal de Saúde, Sr.ª
Ana Paula Bragança Correa, brasileira, solteira, portadora da carteira identidade nº 000.404.641, expedida
pelo COREN, inscrita no CPF sob o nº 020.787.147-71,
residente e domiciliada nesta Cidade; doravante simplesmente denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, em
face da classiﬁcação das propostas de preços no Pregão
Presencial – SRP n.º 42/2020, para formação da Ata de
Registro de Preços, tendo como fundamento a Ata de
julgamento e classiﬁcação das propostas, RESOLVE

Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços,
os preços registrados serão ﬁxos e irreajustáveis, salvo
as condições abaixo descritas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65 da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O preço registrado poderá
ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo
dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador
da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador
deverá convocar o fornecedor visando a negociação para
redução de preços e sua adequação ao praticado; frustrada
a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido; convocar os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUARTO. Quando o preço de mercado
tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não
puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador
poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação das penalidades cabíveis, conﬁrmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados,
desde que a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento; convocar os demais fornecedores visando
igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUINTO. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO
A publicação dos preços registrados será efetuada no
registrar os preços para futura e eventual em caráter
emergencial de medicamentos para atender a Atenção
Básica e Rede Urgência e Hospitalar, com a medida de
combate a emergência em saúde pública ocasionada
pelo coronavirus – COVID-19, e, em consonância com
o Decreto Municipal de nº. 65 de 21/03/2020, de acordo
com a Lei 13.979/2020 e Nota Técnica de nº.001/2020, de
27 de março de 2020. Estando de acordo com as especiﬁcações no Termo de Referência da SESAU – ANEXO
I do Edital às ﬂs. 125/129 e na Ata de Sessão Pública
constante às ﬂs. 582/583 do processo administrativo n.º
12.873/2020, que passam a fazer parte integrante desta
Ata de Registro de Preços, tendo sido a(s) sociedades
empresária(s) classiﬁcada(s) com os respectivos itens
e preços. A presente Ata de Registro de Preços terá
validade de 12 (doze) meses, a partir de sua publicação
e a mesma será utilizada pela Secretaria Municipal de
Saúde, como órgão gerenciador, na forma prevista no instrumento editalício, com as sociedades empresarias que
tiverem preços registrados, na forma do ANEXO I. Tendo
sido cumpridas todas as formalidades legais e nada mais
havendo a constar, lavrando-se esta Ata que vai assinada

Diário Oﬁcial do Município, trimestralmente, em cumprimento ao disposto no art. 15, § 2º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
Fica eleito desde já o foro da Comarca de Araruama,
Estado do Rio de Janeiro, para dirimir questões oriundas
desta Ata, renunciando as partes a qualquer outro por
privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 42/2020, bem como as propostas das empresas
especiﬁcadas nos autos do processo administrativo n.º
12.873/2020.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os casos omissos serão
resolvidos com observância das disposições constantes
na Lei 8.666/93, bem como na legislação municipal.
Araruama, 21 de maio de 2020.
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Lívia Bello
Prefeita
Ana Paula Bragança Corrêa
Secretária Municipal de Saúde
JBT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA EPP
Thuan Ferracini Carvalho Amaral Guimarães
Representante Legal
Testemunhas:
____________________________
Nome:
CPF:
_____________________________
Nome:
CPF:
pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, pela
Secretaria, bem como pelos representantes das sociedades empresárias com preços registrados, devendo a
mesma ser publicada no Diário Oﬁcial do Município para
que opere seus jurídicos e legais efeitos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na futura e eventual aquisição em caráter
emergencial de medicamentos para atender a Atenção
Básica e Rede Urgência e Hospitalar, com a medida de
combate a emergência em saúde pública ocasionada
pelo coronavirus – COVID-19, e, em consonância com
o Decreto Municipal de nº. 65 de 21/03/2020, de acordo
com a Lei 13.979/2020 e Nota Técnica de nº.001/2020,
de 27 de março de 2020, referente ao Edital do Pregão
Presencial – SRP n.º 42/2020 e seus anexos nos autos
do processo administrativo n. 12.873/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO/DA VALIDADE
DOS PREÇOS
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Itens

ESPECIFICAÇÃO

QTD

UNID

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

UNID.

2.000

MYLAN

R$ 174.600,00

R$ 174.600,00

MEDICAMENTOS DE USO EM UNIDADES DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E HOSPITAIS (MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE – MAC)
24

PIPERACILINA +TAZOBACTAN 4,50 G
VALOR TOTAL

R$ 174.600,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A presente Ata de Registro
de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da
sua Publicação.

da(s) no Pregão Presencial – SRP n.º 42/2020, pela(s)
empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(ais)
também a integram.

PARÁGRAFO SEGUNDO. O Fornecedor classiﬁcado
é o que segue:

PARÁGRAFO QUARTO. A Ata de Registro de Preços
oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua vigência,
poderá ser utilizada por outros Órgãos ou Entidades não
participantes, com a devida anuência do Órgão Gerenciador, de acordo com a legislação vigente.

Empresa Fornecedora (Razão Social): NOVA LÍNEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI
CNPJ N°: 32.350.180/0001-28

Telefone: 21 20873131

Endereço: Rua Fragata, 50, Éden.
Cidade: São João
UF: RJ
de Meriti

CEP: 25.535-021

Endereço Eletrônico: novalineafarmaceutica@gmail.com
Representante: Durval de Farias
RG nº/Órg. Expedidor/UF: 10934
CPF: 107.815.847-95
CRF/RJ

CLÁUSULA QUARTA – DA EMISSÃO DOS PEDIDOS/ PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
A licitante vencedora deverá entregar o objeto pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação
da Ata de Registro de Preços.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Município de Araruama,
através da SESAU, respeitada a ordem de registro, selecionará as empresas para os quais serão emitidos os pedidos.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Os materiais deverão ser
entregues Os materiais deverão ser entregues na forma
prevista no termo de referência, parte integrante desta Ata
de Registro de Preços.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços, o Município de Araruama
não será obrigado a adquirir os itens referidos na Cláusula
Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando
julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie às empresas detentoras, ou cancelar
a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantindo às detentoras, neste caso,
o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Os materiais deverão ser
entregues na DIALP, situada na Avenida Getúlio Vargas,
s/nº - Centro - Araruama/RJ;

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS

PARÁGRAFO QUINTO. A contratação decorrente do
presente Registro de Preços, será requerida pela SESAU
que apontará quantitativo a ser contratado, bem como prazo e setores englobados, de acordo com sua necessidade
e conveniência.

Será usuário do Registro de Preços o órgão gerenciador SESAU.

PARÁGRAFO QUARTO. A empresa convocada que
não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços, estará sujeita às sanções previstas neste
edital. Neste caso, o Município de Araruama convocará,
obedecida a ordem de classiﬁcação, a próxima empresa
registrada no SRP, se for o caso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os preços ofertados pelas
empresas signatárias da presente Ata de Registro de
Preços são os especiﬁcados na proposta ﬁnal, de acordo
com a respectiva classiﬁcação no Pregão Presencial –
SRP n.º 42/2020.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA(S)
EMPRESA(S) FORNECEDORA(S)

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para cada item de que trata
esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas
e condições constantes do Edital do Pregão Presencial –
SRP n.º XX/2020, que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Manter, durante o período
de vigência desta Ata, as condições de habilitação e qualiﬁcação do certame licitatório.

PARÁGRAFO TERCEIRO. O preço unitário a ser pago
por item será o constante da(s) proposta(s) apresenta-

Cumprir integralmente as condições estabelecidas no
edital do Pregão Presencial – SRP n.º 42/2020.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Responsabilizar-se pelos
danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do
contrato, na forma do que dispõe o art. 70 da lei 8.666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Cumprir todas as exigências contidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.
PARÁGRAFO QUARTO: Assinar a Ata de Registro
de Preços;
PARAGRAFO QUINTO: Manter sigilo, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de interesse do Município ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução
do contrato;
PARAGRAFO SEXTO: Permitir o acompanhamento e a
ﬁscalização da execução do contrato por servidor designado pela CONTRATANTE para esse ﬁm, em conformidade
com o art. 67 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93;
PARAGRAFO SETIMO: Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
ﬁzerem necessários ao quantitativo do objeto licitado, de
acordo com o limite estabelecido no art. 65, § 1º da Lei
nº 8.666/93;
PARAGRAFO OITAVO: Executar o objeto no local
determinado no Termo de Referência conforme solicitação
da Secretaria Requisitante;
PARAGRAFO NONO: Zelar pela qualidade do objeto
oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer de sua
execução;
PARAGRAFO DÉCIMO: Manter contato permanente
com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada
da nota de empenho;
PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela
secretaria requisitante, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que veriﬁcar
na entrega do objeto;
PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Refazer ou substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época
o objeto aceito, desde que ﬁque comprovada a existência
de não conformidade com o exigido no certame, somente
possível de aferição com a devida utilização;
PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se veriﬁcarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou
de materiais empregados, nos prazos estipulados, para
que se efetue a correção de situações adversas e para o
atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações
da Contratante;
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CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS GERENCIADORES E PARTICIPANTES
I. Atestar a entrega do objeto do contrato por meio do
Gestor do contrato;
II. Efetuar os pagamentos às empresas fornecedoras,
na forma estabelecida nesta Ata e nos costumes do Edital.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado de acordo com o teor
constante pelo item 24 do Edital Pregão Presencial – SRP
n.º 42/2020, através de cheque nominativo, na tesouraria
da Prefeitura Municipal de Araruama, ou crédito bancário,
conforme o caso, em 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Qualquer pagamento só
será efetuado se na Nota Fiscal/Fatura constar o atestado
da prestação dos serviços, caso ocorra atraso ou antecipação no pagamento, para compensação ﬁnanceira, será
adotada a Taxa Referencial – TR, pro rata die.
PARÁGRAFO SEGUNDO. A penalização por eventuais atrasos de pagamentos será procedida por multa no
valor de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor da
obrigação, por atraso superior a 30 (trinta) dias contados
da data do adimplemento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos objetos estará condicionada ao disposto
nos itens 19 e 20, do Edital Pregão Presencial – SRP n.º
42/2020.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
Os adjudicatários inadimplentes estarão sujeitos às
penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93,
bem como da legislação municipal sobre o assunto, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de 2020,
o MUNICIPIO DE ARARUAMA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida John Kennedy,
n°120, Araruama, Centro, nesta Cidade, Inscrito no CNPJ
sob o n° 28.531.762/0001-33, neste ato representado
pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, Lívia
Soares Bello da Silva, brasileira, solteira, inscrita no
CPF sob o nº 094.591.857-70, portadora da carteira de
identidade RG nº 20.121.579-5, residente e domiciliada
nesta Cidade e pela Secretária Municipal de Saúde, Sr.ª
Ana Paula Bragança Correa, brasileira, solteira, portadora da carteira identidade nº 000.404.641, expedida
pelo COREN, inscrita no CPF sob o nº 020.787.147-71,
residente e domiciliada nesta Cidade; doravante simplesmente denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, em
face da classiﬁcação das propostas de preços no Pregão
Presencial – SRP n.º 42/2020, para formação da Ata de
Registro de Preços, tendo como fundamento a Ata de
julgamento e classiﬁcação das propostas, RESOLVE

Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços,
os preços registrados serão ﬁxos e irreajustáveis, salvo
as condições abaixo descritas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65 da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O preço registrado poderá
ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo
dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador
da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador
deverá convocar o fornecedor visando a negociação para
redução de preços e sua adequação ao praticado; frustrada
a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido; convocar os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUARTO. Quando o preço de mercado
tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não
puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador
poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação das penalidades cabíveis, conﬁrmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados,
desde que a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento; convocar os demais fornecedores visando
igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUINTO. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO
A publicação dos preços registrados será efetuada no
registrar os preços para futura e eventual em caráter
emergencial de medicamentos para atender a Atenção
Básica e Rede Urgência e Hospitalar, com a medida de
combate a emergência em saúde pública ocasionada
pelo coronavirus – COVID-19, e, em consonância com
o Decreto Municipal de nº. 65 de 21/03/2020, de acordo
com a Lei 13.979/2020 e Nota Técnica de nº.001/2020, de
27 de março de 2020. Estando de acordo com as especiﬁcações no Termo de Referência da SESAU – ANEXO
I do Edital às ﬂs. 125/129 e na Ata de Sessão Pública
constante às ﬂs. 582/583 do processo administrativo n.º
12.873/2020, que passam a fazer parte integrante desta
Ata de Registro de Preços, tendo sido a(s) sociedades
empresária(s) classiﬁcada(s) com os respectivos itens
e preços. A presente Ata de Registro de Preços terá
validade de 12 (doze) meses, a partir de sua publicação
e a mesma será utilizada pela Secretaria Municipal de
Saúde, como órgão gerenciador, na forma prevista no instrumento editalício, com as sociedades empresarias que
tiverem preços registrados, na forma do ANEXO I. Tendo
sido cumpridas todas as formalidades legais e nada mais
havendo a constar, lavrando-se esta Ata que vai assinada

Diário Oﬁcial do Município, trimestralmente, em cumprimento ao disposto no art. 15, § 2º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
Fica eleito desde já o foro da Comarca de Araruama,
Estado do Rio de Janeiro, para dirimir questões oriundas
desta Ata, renunciando as partes a qualquer outro por
privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 42/2020, bem como as propostas das empresas
especiﬁcadas nos autos do processo administrativo n.º
12.873/2020.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os casos omissos serão
resolvidos com observância das disposições constantes
na Lei 8.666/93, bem como na legislação municipal.
Araruama, 21 de maio de 2020.
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Lívia Bello
Prefeita
Ana Paula Bragança Corrêa
Secretária Municipal de Saúde
NOVA LÍNEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI
Durval de Farias
Representante Legal
Testemunhas:
____________________________
Nome:
CPF:
_____________________________
Nome:
CPF:
pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, pela
Secretaria, bem como pelos representantes das sociedades empresárias com preços registrados, devendo a
mesma ser publicada no Diário Oﬁcial do Município para
que opere seus jurídicos e legais efeitos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na futura e eventual aquisição em caráter
emergencial de medicamentos para atender a Atenção
Básica e Rede Urgência e Hospitalar, com a medida de
combate a emergência em saúde pública ocasionada
pelo coronavirus – COVID-19, e, em consonância com
o Decreto Municipal de nº. 65 de 21/03/2020, de acordo
com a Lei 13.979/2020 e Nota Técnica de nº.001/2020,
de 27 de março de 2020, referente ao Edital do Pregão
Presencial – SRP n.º 42/2020 e seus anexos nos autos
do processo administrativo n. 12.873/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO/DA VALIDADE
DOS PREÇOS
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Itens

ESPECIFICAÇÃO

QTD

UNID

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

MEDICAMENTOS DE USO EM UNIDADES DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E HOSPITAIS (MÉDIA E
ALTA COMPLEXIDADE – MAC)
1

ADENOSINA 3MG/ML

UNID.

1000

HIPOLABOR

R$ 10,39

R$ 10.390,00

2

ALFENTANILA, CLORIDRATO DE, 0,5MG/ML 5ML AMPOLA

UNID.

1000

CRISTALIA

R$ 34,53

R$ 34.530,00

3

AMICACINA 500MG/2ML IV/IM

UNID.

2000

NOVAFARMA

R$ 2,70

R$ 5.400,00

4

AMOXACILINA + SULBACTRAM 1G + 500MG INJETAVEL

UNID.

1000

R$ 63,06

R$ 63.060,00

5

AMOXICILINA 1000MG + CLAVULANATO 200MG
(CLAVULIN IV)

UNID.

2000

R$ 60,80

R$ 121.600,00

6

AMPICILINA SÓDICA + SULBACTAM SÓDICA 2G +
1G IV/IM

UNID.

1000

R$ 41,84

R$ 41.840,00

7

BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4 +
500MG/ML 5ML IV/IM

UNID.

1000

R$ 2,42

R$ 2.420,00

9

CALCIO, GLUCONATO 10% 10ML - SOL. INJETAVEL
AMPOLA

UNID.

1000

R$ 1,66

R$ 1.660,00

10

CETAMINA 50MG/ML 10ML

UNID.

1000

CRISTALIA

R$ 79,08

R$ 79.080,00

11

CIANOCOBALAMINA 5000MCG/2ML

UNID.

2000

CASULA

R$ 2,95

R$ 5.900,00

12

CLARITROMICINA 250MG/5ML 60 ML - FRASCO

UNID.

300

EMS

R$ 40,28

R$ 12.084,00

13

CLINDAMICINA 300MG/ML 2 ML IM/IV

UNID.

2000

NOVAFARMA

R$ 7,73

R$ 15.460,00

14

CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10ML

UNID.

2000

SANTEC

R$ 0,43

R$ 860,00

15

CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100MG (QUELICIM)

UNID.

500

UNIÃO QUÍMICA

R$ 19,55

R$ 9.775,00

16

CLOREXIDINA 2,0% 100ML - FRASCO

UNID.

240

VICPHARMA

R$ 5,00

R$ 1.200,00

17

EPINEFRINA 1MG/ML 1ML F/A

UNID.

2000

HIPOLABOR

R$ 1,87

R$ 3.740,00

18

ETOMIDATO 2MG/ML 10ML - AMPOLA

UNID

500

BLAU

R$ 12,80

R$ 6.400,00

19

FENOTEROL (BROMIDRATO) PUFF 100MCG 10ML
200 DOSES

UNID.

100

BOEHINGER

R$ 6,00

R$ 600,00

20

IPRATROPIO 0,25MG/ML PUFF 20ML 200 DOSES
(ATROVENT)

UNID.

100

BOEHINGER

R$ 22,37

R$ 2.237,00

21

NITROPRUSSETO DE SÓDIO 50MG INJETAVEL

UNID.

100

HYPOFARMA

R$ 21,97

R$ 2.197,00

22

ONDANSETRONA 8MG

UNID.

2000

BLAU

R$ 37,87

R$ 75.740,00

23

PANCURONIO 2MG/ML 2ML

UNID.

600

CRISTALIA

R$ 9,54

R$ 5.724,00

25

VASOPRESSINA 20UI/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL

UNID.

600

BIOLAB

R$ 21,83

R$ 13.098,00

BAGO
EUROFARMA
NOVAFARMA
FARMACE
ISOFARMA

VALOR TOTAL
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A presente Ata de Registro
de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da
sua Publicação.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O Fornecedor classiﬁcado
é o que segue:
Empresa Fornecedora (Razão Social): SP PRODUTOS
E SERVIÇOS LTDA-ME

R$ 514.995,00

CNPJ N°: 13.876.947/0001-02

Telefone: 22 26231714 / 22 9 98396221

Endereço: Tv. Lucidio Soares n° 81, Parte, Baixo Grande.
Cidade: São Pedro
UF: RJ
da Aldeia
Endereço Eletrônico:

CEP: 28.940-000

Representante: Francisco de Assis Linhares dos Santos
RG nº Órg. Expedidor/UF:
CPF: 018.946.237-03
08.659.191-4 DETRAN/RJ
PARÁGRAFO TERCEIRO. Durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços, o Município de Araruama
não será obrigado a adquirir os itens referidos na Cláusula
Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de
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Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando
julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie às empresas detentoras, ou cancelar
a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantindo às detentoras, neste caso,
o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS
Será usuário do Registro de Preços o órgão gerenciador SESAU.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os preços ofertados pelas
empresas signatárias da presente Ata de Registro de
Preços são os especiﬁcados na proposta ﬁnal, de acordo
com a respectiva classiﬁcação no Pregão Presencial –
SRP n.º 42/2020.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Para cada item de que trata
esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas
e condições constantes do Edital do Pregão Presencial –
SRP n.º XX/2020, que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.
PARÁGRAFO TERCEIRO. O preço unitário a ser pago
por item será o constante da(s) proposta(s) apresentada(s) no Pregão Presencial – SRP n.º 42/2020, pela(s)
empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(ais)
também a integram.
PARÁGRAFO QUARTO. A Ata de Registro de Preços
oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua vigência,
poderá ser utilizada por outros Órgãos ou Entidades não
participantes, com a devida anuência do Órgão Gerenciador, de acordo com a legislação vigente.
CLÁUSULA QUARTA – DA EMISSÃO DOS PEDIDOS/ PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
A licitante vencedora deverá entregar o objeto pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação
da Ata de Registro de Preços.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Município de Araruama,
através da SESAU, respeitada a ordem de registro, selecionará as empresas para os quais serão emitidos os pedidos.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Os materiais deverão ser
entregues de forma Os materiais deverão ser entregues
na forma prevista no termo de referência, parte integrante
desta Ata de Registro de Preços.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Os materiais deverão ser
entregues na DIALP, situada na Avenida Getúlio Vargas,
s/nº - Centro - Araruama/RJ;
PARÁGRAFO QUARTO. A empresa convocada que
não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços, estará sujeita às sanções previstas neste
edital. Neste caso, o Município de Araruama convocará,
obedecida a ordem de classiﬁcação, a próxima empresa
registrada no SRP, se for o caso.
PARÁGRAFO QUINTO. A contratação decorrente do
presente Registro de Preços, será requerida pela SESAU
que apontará quantitativo a ser contratado, bem como pra-

zo e setores englobados, de acordo com sua necessidade
e conveniência.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA(S)
EMPRESA(S) FORNECEDORA(S)
Cumprir integralmente as condições estabelecidas no
edital do Pregão Presencial – SRP n.º 42/2020.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Manter, durante o período
de vigência desta Ata, as condições de habilitação e qualiﬁcação do certame licitatório.

tal ou em parte, o objeto do contrato em que se veriﬁcarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou
de materiais empregados, nos prazos estipulados, para
que se efetue a correção de situações adversas e para o
atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações
da Contratante;
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS GERENCIADORES E PARTICIPANTES
I. Atestar a entrega do objeto do contrato por meio do
Gestor do contrato;

PARÁGRAFO SEGUNDO. Responsabilizar-se pelos
danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do
contrato, na forma do que dispõe o art. 70 da lei 8.666/93.

II. Efetuar os pagamentos às empresas fornecedoras,
na forma estabelecida nesta Ata e nos costumes do Edital.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Cumprir todas as exigências contidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.
PARÁGRAFO QUARTO: Assinar a Ata de Registro
de Preços;

O pagamento será efetuado de acordo com o teor
constante pelo item 24 do Edital Pregão Presencial – SRP
n.º 42/2020, através de cheque nominativo, na tesouraria
da Prefeitura Municipal de Araruama, ou crédito bancário,
conforme o caso, em 30 (trinta) dias.

PARAGRAFO QUINTO: Manter sigilo, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de interesse do Município ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução
do contrato;

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Qualquer pagamento só
será efetuado se na Nota Fiscal/Fatura constar o atestado
da prestação dos serviços, caso ocorra atraso ou antecipação no pagamento, para compensação ﬁnanceira, será
adotada a Taxa Referencial – TR, pro rata die.

PARAGRAFO SEXTO: Permitir o acompanhamento e a
ﬁscalização da execução do contrato por servidor designado pela CONTRATANTE para esse ﬁm, em conformidade
com o art. 67 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93;

PARÁGRAFO SEGUNDO. A penalização por eventuais atrasos de pagamentos será procedida por multa no
valor de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor da
obrigação, por atraso superior a 30 (trinta) dias contados
da data do adimplemento.

PARAGRAFO SETIMO: Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
ﬁzerem necessários ao quantitativo do objeto licitado, de
acordo com o limite estabelecido no art. 65, § 1º da Lei
nº 8.666/93;
PARAGRAFO OITAVO: Executar o objeto no local
determinado no Termo de Referência conforme solicitação
da Secretaria Requisitante;
PARAGRAFO NONO: Zelar pela qualidade do objeto
oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer de sua
execução;
PARAGRAFO DÉCIMO: Manter contato permanente
com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada
da nota de empenho;
PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela
secretaria requisitante, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que veriﬁcar
na entrega do objeto;
PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Refazer ou substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época
o objeto aceito, desde que ﬁque comprovada a existência
de não conformidade com o exigido no certame, somente
possível de aferição com a devida utilização;
PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no to-

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos objetos estará condicionada ao disposto
nos itens 19 e 20, do Edital Pregão Presencial – SRP n.º
42/2020.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
Os adjudicatários inadimplentes estarão sujeitos às
penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93,
bem como da legislação municipal sobre o assunto, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS
Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços,
os preços registrados serão ﬁxos e irreajustáveis, salvo
as condições abaixo descritas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65 da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O preço registrado poderá
ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo
dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador
da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
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PARÁGRAFO TERCEIRO. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador
deverá convocar o fornecedor visando a negociação para
redução de preços e sua adequação ao praticado; frustrada
a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido; convocar os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUARTO. Quando o preço de mercado
tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não
puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador
poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação das penalidades cabíveis, conﬁrmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados,
desde que a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento; convocar os demais fornecedores visando
igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUINTO. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos seis dias do mês de julho do ano de 2020, o
MUNICÍPIO DE ARARUAMA, Estado do Rio de Janeiro,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Avenida John Kennedy, n.° 120, Centro, Araruama/RJ,
inscrito no CNPJ(MF) sob o n.º 28.531.762/0001-33, neste
ato representado pela Exma. Sra. Prefeita do Município
de Araruama, Lívia Soares Bello da Silva, brasileira,
solteira, inscrita no CPF sob o nº 094.591.857-70, portadora da carteira de identidade RG nº 20.121.579-5,
residente e domiciliada nesta Cidade e pela Secretária
Municipal de Saúde, Sr.ª Ana Paula Bragança Correa,
brasileira, solteira, portadora da carteira identidade nº
000.404.641, expedida pelo COREN, inscrita no CPF
sob o nº 020.787.147-71, residente e domiciliada nesta
Cidade; doravante simplesmente denominado ÓRGÃO
GERENCIADOR, em face da classiﬁcação das propostas de preços no Pregão Presencial – SRP n.º 062/2020,
Itens

ESPECIFICAÇÃO

na Lei 8.666/93, bem como na legislação municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO
Araruama, 21 de maio de 2020.
A publicação dos preços registrados será efetuada no
Diário Oﬁcial do Município, trimestralmente, em cumprimento ao disposto no art. 15, § 2º da Lei 8.666/93.

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Lívia Bello
Prefeita

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
Ana Paula Bragança Corrêa
Secretária Municipal de Saúde

Fica eleito desde já o foro da Comarca de Araruama,
Estado do Rio de Janeiro, para dirimir questões oriundas
desta Ata, renunciando as partes a qualquer outro por
privilegiado que seja.

SP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
Francisco de Assis Linhares dos Santos
Representante Legal

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Testemunhas:

Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 42/2020, bem como as propostas das empresas
especiﬁcadas nos autos do processo administrativo n.º
12.873/2020.

____________________________
Nome:
CPF:
_____________________________
Nome:
CPF:

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os casos omissos serão
resolvidos com observância das disposições constantes
para formação da Ata de Registro de Preços, tendo como
fundamento a Ata de julgamento e classificação das
propostas, RESOLVE registrar os preços para futura e
eventual aquisição de medicamentos visando atender
a nova unidade de saúde - Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis) meses. Estando de
acordo com as especiﬁcações no Termo de Referência da
SESAU – ANEXO I do Edital às ﬂs. 170/176 e na Ata de
Sessão Pública constante às ﬂs. 1172/1174 do processo
administrativo n.º 14.798/2020, que passam a fazer parte
integrante desta Ata de Registro de Preços, tendo sido a(s)
sociedades empresária(s) classiﬁcada(s) com os respectivos itens e preços. A presente Ata de Registro de Preços
terá validade de 06 (seis) meses, a partir de sua publicação e a mesma será utilizada pela Secretaria Municipal
de Saúde, como órgão gerenciador, na forma prevista no
instrumento editalício, com as sociedades empresarias que
tiverem preços registrados, na forma do ANEXO I. Tendo
sido cumpridas todas as formalidades legais e nada mais

havendo a constar, lavrando-se esta Ata que vai assinada
pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, pela
Secretaria, bem como pelos representantes das sociedades empresárias com preços registrados, devendo a
mesma ser publicada no Diário Oﬁcial do Município para
que opere seus jurídicos e legais efeitos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
consiste na futura e eventual aquisição de medicamentos
visando atender a nova unidade de saúde - Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis)
meses, referente ao Edital do Pregão Presencial – SRP
n.º 062/2020 e seus anexos nos autos do processo administrativo n. 14.798/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO/DA VALIDADE
DOS PREÇOS

QTD

UNID

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

aquisição de medicamentos visando
atender a nova unidade de saúde
- Hospital Municipal Drª. Jaqueline
Prates, pelo período de 06 (seis) meses / REGISTRO DE PREÇO
31

Cloridrato de lidocaina 20mg/ml (2%)
solução injetavel frasco ampola 20ml

3000

Frasco/Ampola

HYPOFARMA

R$ 4,15

R$ 12.450,00

35

Cloreto de potassio solução injetavel
10% ampola 10ml

6000

Ampola

SAMTEC

R$ 0,42

R$ 2.520,00

49

Metoclopramida cloridrato 5mg/ml solução injetavel ampola 2ml

2000

frasco

FARMACE

R$ 0,75

R$ 1.500,00

68

Propofol 10mg/ml solução injetavel ampola 20ml

10000

Ampola

UNIÃO QUÍMICA

R$ 32,35

R$ 323.500,00

VALOR TOTAL

R$ 339.970,00
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PARÁGRAFO PRIMEIRO. A presente Ata de Registro
de Preços terá a validade de 06 (seis) meses, a partir da
sua Publicação.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O Fornecedor classiﬁcado
é o que segue:

DOS/ PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
A licitante vencedora deverá entregar o objeto pelo
período de 06 (seis) meses, a contar da data da publicação
da Ata de Registro de Preços.

Empresa Fornecedora (Razão Social): ATIVA MÉDICO
CIRÚRGICA EIRELI

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Município de Araruama,
através da SESAU, respeitada a ordem de registro, selecionará as empresas para os quais serão emitidos os pedidos.

Telefone: 32 21011567 / 32 2101-1580

PARÁGRAFO SEGUNDO. Os materiais deverão ser
entregues na forma prevista pelo Termo de Referência.

CNPJ N°: 09.182.725/0001-12

Endereço: Av. Vereador Raymundo Hargreaves, 98,
Galpão 105, Milho Branco.
Cidade: Juiz de
UF:MG
Fora

CEP: 36.083-770

Endereço Eletrônico: licitação@ativahospitalar.com.br
Representante: MARIA JOSÉ FERREIRA FREESZ
RG nº/Órg. Expedidor/UF:
CPF: 805.516.296-49
M-5.702.746 SSP/MG
PARÁGRAFO TERCEIRO. Durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços, o Município de Araruama
não será obrigado a adquirir os itens referidos na Cláusula
Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando
julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie às empresas detentoras, ou cancelar
a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantindo às detentoras, neste caso,
o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS
Será usuário do Registro de Preços o órgão gerenciador SESAU.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os preços ofertados pelas
empresas signatárias da presente Ata de Registro de
Preços são os especiﬁcados na proposta ﬁnal, de acordo
com a respectiva classiﬁcação no Pregão Presencial –
SRP n.º 062/2020.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Para cada item de que trata
esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas
e condições constantes do Edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 062/2020, que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.
PARÁGRAFO TERCEIRO. O preço unitário a ser pago
por item será o constante da(s) proposta(s) apresentada(s) no Pregão Presencial – SRP n.º 062/2020, pela(s)
empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(ais)
também a integram.
PARÁGRAFO QUARTO. A Ata de Registro de Preços
oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua vigência,
poderá ser utilizada por outros Órgãos ou Entidades não
participantes, com a devida anuência do Órgão Gerenciador, de acordo com a legislação vigente.
CLÁUSULA QUARTA – DA EMISSÃO DOS PEDI-

PARÁGRAFO TERCEIRO. Os materiais deverão ser
entregues na DIALP, situada na Avenida Getúlio Vargas,
s/nº - Centro - Araruama/RJ;
PARÁGRAFO QUARTO. A empresa convocada que
não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços, estará sujeita às sanções previstas neste
edital. Neste caso, o Município de Araruama convocará,
obedecida a ordem de classiﬁcação, a próxima empresa
registrada no SRP, se for o caso.
PARÁGRAFO QUINTO. A contratação decorrente do
presente Registro de Preços, será requerida pela SESAU
que apontará quantitativo a ser contratado, bem como prazo e setores englobados, de acordo com sua necessidade
e conveniência.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA(S)
EMPRESA(S) FORNECEDORA(S)
Cumprir integralmente as condições estabelecidas no
edital do Pregão Presencial – SRP n.º 062/2020.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Manter, durante o período
de vigência desta Ata, as condições de habilitação e qualiﬁcação do certame licitatório.

PARAGRAFO OITAVO: Executar o objeto no local
determinado no Termo de Referência conforme solicitação
da Secretaria Requisitante;
PARAGRAFO NONO: Zelar pela qualidade do objeto
oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer de sua
execução;
PARAGRAFO DÉCIMO: Manter contato permanente
com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada
da nota de empenho;
PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela
secretaria requisitante, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que veriﬁcar
na entrega do objeto;
PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Refazer ou substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época
o objeto aceito, desde que ﬁque comprovada a existência
de não conformidade com o exigido no certame, somente
possível de aferição com a devida utilização;
PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se veriﬁcarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou
de materiais empregados, nos prazos estipulados, para
que se efetue a correção de situações adversas e para o
atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações
da Contratante;
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS GERENCIADORES E PARTICIPANTES
I. Atestar a entrega do objeto do contrato por meio do
Gestor do contrato;

PARÁGRAFO SEGUNDO. Responsabilizar-se pelos
danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do
contrato, na forma do que dispõe o art. 70 da lei 8.666/93.

II. Efetuar os pagamentos às empresas fornecedoras,
na forma estabelecida nesta Ata e nos costumes do Edital.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Cumprir todas as exigências contidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.
PARÁGRAFO QUARTO: Assinar a Ata de Registro
de Preços;

O pagamento será efetuado de acordo com o teor
constante pelo item 24 do Edital Pregão Presencial – SRP
n.º 062/2020, através de cheque nominativo, na tesouraria
da Prefeitura Municipal de Araruama, ou crédito bancário,
conforme o caso, em 30 (trinta) dias.

PARAGRAFO QUINTO: Manter sigilo, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de interesse do Município ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução
do contrato;

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Qualquer pagamento só
será efetuado se na Nota Fiscal/Fatura constar o atestado
da prestação dos serviços, caso ocorra atraso ou antecipação no pagamento, para compensação ﬁnanceira, será
adotada a Taxa Referencial – TR, pro rata die.

PARAGRAFO SEXTO: Permitir o acompanhamento e a
ﬁscalização da execução do contrato por servidor designado pela CONTRATANTE para esse ﬁm, em conformidade
com o art. 67 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93;

PARÁGRAFO SEGUNDO. A penalização por eventuais atrasos de pagamentos será procedida por multa no
valor de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor da
obrigação, por atraso superior a 30 (trinta) dias contados
da data do adimplemento.

PARAGRAFO SETIMO: Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
ﬁzerem necessários ao quantitativo do objeto licitado, de
acordo com o limite estabelecido no art. 65, § 1º da Lei
nº 8.666/93;

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos objetos estará condicionada ao disposto
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nos itens 19 e 20, do Edital Pregão Presencial – SRP n.º
062/2020.

assumido; convocar os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

PARÁGRAFO QUARTO. Quando o preço de mercado
tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não
puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador
poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação das penalidades cabíveis, conﬁrmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados,
desde que a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento; convocar os demais fornecedores visando
igual oportunidade de negociação.

Os adjudicatários inadimplentes estarão sujeitos às
penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93,
bem como da legislação municipal sobre o assunto, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS
Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços,
os preços registrados serão ﬁxos e irreajustáveis, salvo
as condições abaixo descritas.

ÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 062/2020, bem como as propostas das empresas
especiﬁcadas nos autos do processo administrativo n.º
14.798/2020.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os casos omissos serão
resolvidos com observância das disposições constantes
na Lei 8.666/93, bem como na legislação municipal.
Araruama, 06 de julho de 2020.
MUNICÍPIO DE ARARUAMA:
LIVIA BELLO
Prefeita

PARÁGRAFO QUINTO. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65 da Lei 8.666/93.

ANA PAULA BRAGANÇA CORRÊA
Secretária Municipal de Saúde

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO
PARÁGRAFO SEGUNDO. O preço registrado poderá
ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo
dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador
da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.

Testemunhas:
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

PARÁGRAFO TERCEIRO. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador
deverá convocar o fornecedor visando a negociação para
redução de preços e sua adequação ao praticado; frustrada
a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso

Fica eleito desde já o foro da Comarca de Araruama,
Estado do Rio de Janeiro, para dirimir questões oriundas
desta Ata, renunciando as partes a qualquer outro por
privilegiado que seja.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

para formação da Ata de Registro de Preços, tendo como
fundamento a Ata de julgamento e classificação das
propostas, RESOLVE registrar os preços para futura e
eventual aquisição de medicamentos visando atender
a nova unidade de saúde - Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis) meses. Estando de
acordo com as especiﬁcações no Termo de Referência da
SESAU – ANEXO I do Edital às ﬂs. 170/176 e na Ata de
Sessão Pública constante às ﬂs. 1172/1174 do processo
administrativo n.º 14.798/2020, que passam a fazer parte
integrante desta Ata de Registro de Preços, tendo sido a(s)
sociedades empresária(s) classiﬁcada(s) com os respectivos itens e preços. A presente Ata de Registro de Preços
terá validade de 06 (seis) meses, a partir de sua publicação e a mesma será utilizada pela Secretaria Municipal
de Saúde, como órgão gerenciador, na forma prevista no
instrumento editalício, com as sociedades empresarias que
tiverem preços registrados, na forma do ANEXO I. Tendo
sido cumpridas todas as formalidades legais e nada mais

ESPECIFICAÇÃO

____________________________
Nome:
CPF:
_____________________________
Nome:
CPF:

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSI-

Aos seis dias do mês de julho do ano de 2020, o
MUNICÍPIO DE ARARUAMA, Estado do Rio de Janeiro,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Avenida John Kennedy, n.° 120, Centro, Araruama/RJ,
inscrito no CNPJ(MF) sob o n.º 28.531.762/0001-33, neste
ato representado pela Exma. Sra. Prefeita do Município
de Araruama, Lívia Soares Bello da Silva, brasileira,
solteira, inscrita no CPF sob o nº 094.591.857-70, portadora da carteira de identidade RG nº 20.121.579-5,
residente e domiciliada nesta Cidade e pela Secretária
Municipal de Saúde, Sr.ª Ana Paula Bragança Correa,
brasileira, solteira, portadora da carteira identidade nº
000.404.641, expedida pelo COREN, inscrita no CPF
sob o nº 020.787.147-71, residente e domiciliada nesta
Cidade; doravante simplesmente denominado ÓRGÃO
GERENCIADOR, em face da classiﬁcação das propostas de preços no Pregão Presencial – SRP n.º 062/2020,
Itens

ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA EIRELI
MARIA JOSÉ FERREIRA FREESZ
Representante Legal

A publicação dos preços registrados será efetuada no
Diário Oﬁcial do Município, trimestralmente, em cumprimento ao disposto no art. 15, § 2º da Lei 8.666/93.

havendo a constar, lavrando-se esta Ata que vai assinada
pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, pela
Secretaria, bem como pelos representantes das sociedades empresárias com preços registrados, devendo a
mesma ser publicada no Diário Oﬁcial do Município para
que opere seus jurídicos e legais efeitos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
consiste na futura e eventual aquisição de medicamentos
visando atender a nova unidade de saúde - Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis)
meses, referente ao Edital do Pregão Presencial – SRP
n.º 062/2020 e seus anexos nos autos do processo administrativo n. 14.798/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO/DA VALIDADE
DOS PREÇOS

QTD

UNID

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

aquisição de medicamentos visando
atender a nova unidade de saúde Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis) meses /
REGISTRO DE PREÇO
22

Ceftazima 1g injetavel frasco ampola
++ diluente minimo 10ml

2000

Frasco/ampola

BIOCHIMICO

R$ 36,90

R$ 73.800,00

80

Teicoplanina 400mg injetavel frasco
ampola

600

Frasco/ampola

NOVA FARMA

R$ 528,87

R$ 317.322,00
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VALOR TOTAL

R$ 391.122,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A presente Ata de Registro
de Preços terá a validade de 06 (seis) meses, a partir da
sua Publicação.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O Fornecedor classiﬁcado
é o que segue:
Empresa Fornecedora (Razão Social): C. G. LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
CNPJ N°: 21.777.287/0001-30

Telefone: (22) 27783863

participantes, com a devida anuência do Órgão Gerenciador, de acordo com a legislação vigente.
CLÁUSULA QUARTA – DA EMISSÃO DOS PEDIDOS/ PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
A licitante vencedora deverá entregar o objeto pelo
período de 06 (seis) meses, a contar da data da publicação
da Ata de Registro de Preços.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Município de Araruama,
através da SESAU, respeitada a ordem de registro, selecionará as empresas para os quais serão emitidos os pedidos.

Endereço: R EVARISTO BOUCINHA, 95, SLJ, CENTRO
Cidade: CASIMIRO
UF: RJ
DE ABREU

CEP: 28.860.000

Endereço Eletrônico:
Representante: CONCEIÇÃO GOMES LIMA
RG nº/Órg. Expedidor/UF:
CPF: 030.513.337-35
009575064-2 DETRAN/RJ
PARÁGRAFO TERCEIRO. Durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços, o Município de Araruama
não será obrigado a adquirir os itens referidos na Cláusula
Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando
julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie às empresas detentoras, ou cancelar
a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantindo às detentoras, neste caso,
o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Os materiais deverão ser
entregues na forma prevista pelo Termo de Referência.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Os materiais deverão ser
entregues na DIALP, situada na Avenida Getúlio Vargas,
s/nº - Centro - Araruama/RJ;
PARÁGRAFO QUARTO. A empresa convocada que
não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços, estará sujeita às sanções previstas neste
edital. Neste caso, o Município de Araruama convocará,
obedecida a ordem de classiﬁcação, a próxima empresa
registrada no SRP, se for o caso.
PARÁGRAFO QUINTO. A contratação decorrente do
presente Registro de Preços, será requerida pela SESAU
que apontará quantitativo a ser contratado, bem como prazo e setores englobados, de acordo com sua necessidade
e conveniência.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA(S)
EMPRESA(S) FORNECEDORA(S)

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS

Cumprir integralmente as condições estabelecidas no
edital do Pregão Presencial – SRP n.º 062/2020.

Será usuário do Registro de Preços o órgão gerenciador SESAU.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Manter, durante o período
de vigência desta Ata, as condições de habilitação e qualiﬁcação do certame licitatório.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os preços ofertados pelas
empresas signatárias da presente Ata de Registro de
Preços são os especiﬁcados na proposta ﬁnal, de acordo
com a respectiva classiﬁcação no Pregão Presencial –
SRP n.º 062/2020.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Responsabilizar-se pelos
danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do
contrato, na forma do que dispõe o art. 70 da lei 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para cada item de que trata
esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas
e condições constantes do Edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 062/2020, que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Cumprir todas as exigências contidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.

PARÁGRAFO TERCEIRO. O preço unitário a ser pago
por item será o constante da(s) proposta(s) apresentada(s) no Pregão Presencial – SRP n.º 062/2020, pela(s)
empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(ais)
também a integram.

PARAGRAFO QUINTO: Manter sigilo, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de interesse do Município ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução
do contrato;

PARÁGRAFO QUARTO. A Ata de Registro de Preços
oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua vigência,
poderá ser utilizada por outros Órgãos ou Entidades não

PARAGRAFO SEXTO: Permitir o acompanhamento e a
ﬁscalização da execução do contrato por servidor designado pela CONTRATANTE para esse ﬁm, em conformidade

PARÁGRAFO QUARTO: Assinar a Ata de Registro
de Preços;

com o art. 67 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93;
PARAGRAFO SETIMO: Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
ﬁzerem necessários ao quantitativo do objeto licitado, de
acordo com o limite estabelecido no art. 65, § 1º da Lei
nº 8.666/93;
PARAGRAFO OITAVO: Executar o objeto no local
determinado no Termo de Referência conforme solicitação
da Secretaria Requisitante;
PARAGRAFO NONO: Zelar pela qualidade do objeto
oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer de sua
execução;
PARAGRAFO DÉCIMO: Manter contato permanente
com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada
da nota de empenho;
PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela
secretaria requisitante, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que veriﬁcar
na entrega do objeto;
PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Refazer ou substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época
o objeto aceito, desde que ﬁque comprovada a existência
de não conformidade com o exigido no certame, somente
possível de aferição com a devida utilização;
PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se veriﬁcarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou
de materiais empregados, nos prazos estipulados, para
que se efetue a correção de situações adversas e para o
atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações
da Contratante;
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS GERENCIADORES E PARTICIPANTES
I. Atestar a entrega do objeto do contrato por meio do
Gestor do contrato;
II. Efetuar os pagamentos às empresas fornecedoras,
na forma estabelecida nesta Ata e nos costumes do Edital.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado de acordo com o teor
constante pelo item 24 do Edital Pregão Presencial – SRP
n.º 062/2020, através de cheque nominativo, na tesouraria
da Prefeitura Municipal de Araruama, ou crédito bancário,
conforme o caso, em 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Qualquer pagamento só
será efetuado se na Nota Fiscal/Fatura constar o atestado
da prestação dos serviços, caso ocorra atraso ou antecipação no pagamento, para compensação ﬁnanceira, será
adotada a Taxa Referencial – TR, pro rata die.

Página 18

Edição Nº 801, 29 de julho de 2020

Município de Araruama
Poder Executivo
Continuação Pág. 17 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PARÁGRAFO SEGUNDO. A penalização por eventuais atrasos de pagamentos será procedida por multa no
valor de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor da
obrigação, por atraso superior a 30 (trinta) dias contados
da data do adimplemento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos objetos estará condicionada ao disposto
nos itens 19 e 20, do Edital Pregão Presencial – SRP n.º
062/2020.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
Os adjudicatários inadimplentes estarão sujeitos às
penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93,
bem como da legislação municipal sobre o assunto, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador
deverá convocar o fornecedor visando a negociação para
redução de preços e sua adequação ao praticado; frustrada
a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido; convocar os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUARTO. Quando o preço de mercado
tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não
puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador
poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação das penalidades cabíveis, conﬁrmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados,
desde que a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento; convocar os demais fornecedores visando
igual oportunidade de negociação.

desta Ata, renunciando as partes a qualquer outro por
privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 062/2020, bem como as propostas das empresas
especiﬁcadas nos autos do processo administrativo n.º
14.798/2020.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os casos omissos serão
resolvidos com observância das disposições constantes
na Lei 8.666/93, bem como na legislação municipal.
Araruama, 06 de julho de 2020.
MUNICÍPIO DE ARARUAMA:
LIVIA BELLO
Prefeita

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS
Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços,
os preços registrados serão ﬁxos e irreajustáveis, salvo
as condições abaixo descritas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65 da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O preço registrado poderá
ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo
dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador
da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos seis dias do mês de julho do ano de 2020, o
MUNICÍPIO DE ARARUAMA, Estado do Rio de Janeiro,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Avenida John Kennedy, n.° 120, Centro, Araruama/RJ,
inscrito no CNPJ(MF) sob o n.º 28.531.762/0001-33, neste
ato representado pela Exma. Sra. Prefeita do Município
de Araruama, Lívia Soares Bello da Silva, brasileira,
solteira, inscrita no CPF sob o nº 094.591.857-70, portadora da carteira de identidade RG nº 20.121.579-5,
residente e domiciliada nesta Cidade e pela Secretária
Municipal de Saúde, Sr.ª Ana Paula Bragança Correa,
brasileira, solteira, portadora da carteira identidade nº
000.404.641, expedida pelo COREN, inscrita no CPF
sob o nº 020.787.147-71, residente e domiciliada nesta
Cidade; doravante simplesmente denominado ÓRGÃO
GERENCIADOR, em face da classiﬁcação das propostas de preços no Pregão Presencial – SRP n.º 062/2020,
Itens

ESPECIFICAÇÃO

PARÁGRAFO QUINTO. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO

ANA PAULA BRAGANÇA CORRÊA
Secretária Municipal de Saúde
C.G. LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
CONCEIÇÃO GOMES LIMA
Representante Legal
Testemunhas:

A publicação dos preços registrados será efetuada no
Diário Oﬁcial do Município, trimestralmente, em cumprimento ao disposto no art. 15, § 2º da Lei 8.666/93.

____________________________
Nome:
CPF:
_____________________________
Nome:
CPF:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
Fica eleito desde já o foro da Comarca de Araruama,
Estado do Rio de Janeiro, para dirimir questões oriundas
para formação da Ata de Registro de Preços, tendo como
fundamento a Ata de julgamento e classificação das
propostas, RESOLVE registrar os preços para futura e
eventual aquisição de medicamentos visando atender
a nova unidade de saúde - Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis) meses. Estando de
acordo com as especiﬁcações no Termo de Referência da
SESAU – ANEXO I do Edital às ﬂs. 170/176 e na Ata de
Sessão Pública constante às ﬂs. 1172/1174 do processo
administrativo n.º 14.798/2020, que passam a fazer parte
integrante desta Ata de Registro de Preços, tendo sido a(s)
sociedades empresária(s) classiﬁcada(s) com os respectivos itens e preços. A presente Ata de Registro de Preços
terá validade de 06 (seis) meses, a partir de sua publicação e a mesma será utilizada pela Secretaria Municipal
de Saúde, como órgão gerenciador, na forma prevista no
instrumento editalício, com as sociedades empresarias que
tiverem preços registrados, na forma do ANEXO I. Tendo
sido cumpridas todas as formalidades legais e nada mais

havendo a constar, lavrando-se esta Ata que vai assinada
pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, pela
Secretaria, bem como pelos representantes das sociedades empresárias com preços registrados, devendo a
mesma ser publicada no Diário Oﬁcial do Município para
que opere seus jurídicos e legais efeitos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
consiste na futura e eventual aquisição de medicamentos
visando atender a nova unidade de saúde - Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis)
meses, referente ao Edital do Pregão Presencial – SRP
n.º 062/2020 e seus anexos nos autos do processo administrativo n. 14.798/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO/DA VALIDADE
DOS PREÇOS

QTD

UNID

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

6000

Frasco/ampola

CRISTALIA

R$ 8,22

R$ 49.320,00

aquisição de medicamentos visando
atender a nova unidade de saúde Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis) meses /
REGISTRO DE PREÇO
32

Cetoprofeno 100mg injetavel(iv) pó lioﬁlo frasco ampola
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Efedrina solução 50mg/ml solução injetavel ampola 1ml

2000

Ampola

UNIÃO QUÍMCA

R$ 8,10

VALOR TOTAL

R$ 65.520,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A presente Ata de Registro
de Preços terá a validade de 06 (seis) meses, a partir da
sua Publicação.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O Fornecedor classiﬁcado
é o que segue:
Empresa Fornecedora (Razão Social): CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ N°: 28.834.716/0001-03

Telefone: 21 27185290

Endereço: Rua Benjamin Constant, 292, Barreto..
Cidade: Niterói

UF:RJ

R$ 16.200,00

CEP:24.110-002

Endereço Eletrônico: contatocarmed@gmail.com
Representante: Silvania Grativol Marchon Teixeira
RG nº / Órgão Expedidor / UF:
CPF: 075.727.527-30
8004 CRF/RJJ
PARÁGRAFO TERCEIRO. Durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços, o Município de Araruama
não será obrigado a adquirir os itens referidos na Cláusula
Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando
julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie às empresas detentoras, ou cancelar
a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantindo às detentoras, neste caso,
o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS
Será usuário do Registro de Preços o órgão gerenciador SESAU.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os preços ofertados pelas
empresas signatárias da presente Ata de Registro de
Preços são os especiﬁcados na proposta ﬁnal, de acordo
com a respectiva classiﬁcação no Pregão Presencial –
SRP n.º 062/2020.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Para cada item de que trata
esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas
e condições constantes do Edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 062/2020, que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.
PARÁGRAFO TERCEIRO. O preço unitário a ser pago
por item será o constante da(s) proposta(s) apresentada(s) no Pregão Presencial – SRP n.º 062/2020, pela(s)
empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(ais)
também a integram.

PARÁGRAFO QUARTO. A Ata de Registro de Preços
oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua vigência,
poderá ser utilizada por outros Órgãos ou Entidades não
participantes, com a devida anuência do Órgão Gerenciador, de acordo com a legislação vigente.
CLÁUSULA QUARTA – DA EMISSÃO DOS PEDIDOS/ PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

do contrato;
PARAGRAFO SEXTO: Permitir o acompanhamento e a
ﬁscalização da execução do contrato por servidor designado pela CONTRATANTE para esse ﬁm, em conformidade
com o art. 67 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93;

A licitante vencedora deverá entregar o objeto pelo
período de 06 (seis) meses, a contar da data da publicação
da Ata de Registro de Preços.

PARAGRAFO SETIMO: Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
ﬁzerem necessários ao quantitativo do objeto licitado, de
acordo com o limite estabelecido no art. 65, § 1º da Lei
nº 8.666/93;

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Município de Araruama,
através da SESAU, respeitada a ordem de registro, selecionará as empresas para os quais serão emitidos os pedidos.

PARAGRAFO OITAVO: Executar o objeto no local
determinado no Termo de Referência conforme solicitação
da Secretaria Requisitante;

PARÁGRAFO SEGUNDO. Os materiais deverão ser
entregues na forma prevista pelo Termo de Referência.

PARAGRAFO NONO: Zelar pela qualidade do objeto
oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer de sua
execução;

PARÁGRAFO TERCEIRO. Os materiais deverão ser
entregues na DIALP, situada na Avenida Getúlio Vargas,
s/nº - Centro - Araruama/RJ;

PARAGRAFO DÉCIMO: Manter contato permanente
com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada
da nota de empenho;

PARÁGRAFO QUARTO. A empresa convocada que
não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços, estará sujeita às sanções previstas neste
edital. Neste caso, o Município de Araruama convocará,
obedecida a ordem de classiﬁcação, a próxima empresa
registrada no SRP, se for o caso.

PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela
secretaria requisitante, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que veriﬁcar
na entrega do objeto;

PARÁGRAFO QUINTO. A contratação decorrente do
presente Registro de Preços, será requerida pela SESAU
que apontará quantitativo a ser contratado, bem como prazo e setores englobados, de acordo com sua necessidade
e conveniência.

PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Refazer ou substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época
o objeto aceito, desde que ﬁque comprovada a existência
de não conformidade com o exigido no certame, somente
possível de aferição com a devida utilização;

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA(S)
EMPRESA(S) FORNECEDORA(S)

PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se veriﬁcarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou
de materiais empregados, nos prazos estipulados, para
que se efetue a correção de situações adversas e para o
atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações
da Contratante;

Cumprir integralmente as condições estabelecidas no
edital do Pregão Presencial – SRP n.º 062/2020.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Manter, durante o período
de vigência desta Ata, as condições de habilitação e qualiﬁcação do certame licitatório.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Responsabilizar-se pelos
danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do
contrato, na forma do que dispõe o art. 70 da lei 8.666/93.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Cumprir todas as exigências contidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.
PARÁGRAFO QUARTO: Assinar a Ata de Registro
de Preços;
PARAGRAFO QUINTO: Manter sigilo, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de interesse do Município ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS GERENCIADORES E PARTICIPANTES
I. Atestar a entrega do objeto do contrato por meio do
Gestor do contrato;
II. Efetuar os pagamentos às empresas fornecedoras,
na forma estabelecida nesta Ata e nos costumes do Edital.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado de acordo com o teor
constante pelo item 24 do Edital Pregão Presencial – SRP
n.º 062/2020, através de cheque nominativo, na tesouraria
da Prefeitura Municipal de Araruama, ou crédito bancário,
conforme o caso, em 30 (trinta) dias.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO. Qualquer pagamento só
será efetuado se na Nota Fiscal/Fatura constar o atestado
da prestação dos serviços, caso ocorra atraso ou antecipação no pagamento, para compensação ﬁnanceira, será
adotada a Taxa Referencial – TR, pro rata die.
PARÁGRAFO SEGUNDO. A penalização por eventuais atrasos de pagamentos será procedida por multa no
valor de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor da
obrigação, por atraso superior a 30 (trinta) dias contados
da data do adimplemento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos objetos estará condicionada ao disposto
nos itens 19 e 20, do Edital Pregão Presencial – SRP n.º
062/2020.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
Os adjudicatários inadimplentes estarão sujeitos às
penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93,
bem como da legislação municipal sobre o assunto, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS
Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços,
os preços registrados serão ﬁxos e irreajustáveis, salvo
as condições abaixo descritas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65 da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O preço registrado poderá
ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos seis dias do mês de julho do ano de 2020, o
MUNICÍPIO DE ARARUAMA, Estado do Rio de Janeiro,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Avenida John Kennedy, n.° 120, Centro, Araruama/RJ,
inscrito no CNPJ(MF) sob o n.º 28.531.762/0001-33, neste
ato representado pela Exma. Sra. Prefeita do Município
de Araruama, Lívia Soares Bello da Silva, brasileira,
solteira, inscrita no CPF sob o nº 094.591.857-70, portadora da carteira de identidade RG nº 20.121.579-5,
residente e domiciliada nesta Cidade e pela Secretária
Municipal de Saúde, Sr.ª Ana Paula Bragança Correa,
brasileira, solteira, portadora da carteira identidade nº
000.404.641, expedida pelo COREN, inscrita no CPF
sob o nº 020.787.147-71, residente e domiciliada nesta
Cidade; doravante simplesmente denominado ÓRGÃO
GERENCIADOR, em face da classiﬁcação das propostas de preços no Pregão Presencial – SRP n.º 062/2020,
Itens

ESPECIFICAÇÃO
aquisição de medicamentos visando
atender a nova unidade de saúde Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis) meses /
REGISTRO DE PREÇO

QTD

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo
dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador
da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.

Fica eleito desde já o foro da Comarca de Araruama,
Estado do Rio de Janeiro, para dirimir questões oriundas
desta Ata, renunciando as partes a qualquer outro por
privilegiado que seja.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador
deverá convocar o fornecedor visando a negociação para
redução de preços e sua adequação ao praticado; frustrada
a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido; convocar os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

PARÁGRAFO QUARTO. Quando o preço de mercado
tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não
puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador
poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação das penalidades cabíveis, conﬁrmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados,
desde que a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento; convocar os demais fornecedores visando
igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUINTO. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 062/2020, bem como as propostas das empresas
especiﬁcadas nos autos do processo administrativo n.º
14.798/2020.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os casos omissos serão
resolvidos com observância das disposições constantes
na Lei 8.666/93, bem como na legislação municipal.
Araruama, 06 de julho de 2020.
MUNICÍPIO DE ARARUAMA:
LIVIA BELLO
Prefeita
ANA PAULA BRAGANÇA CORRÊA
Secretária Municipal de Saúde
CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Silvania Grativol Marchon Teixeira
Representante Legal

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO
A publicação dos preços registrados será efetuada no
Diário Oﬁcial do Município, trimestralmente, em cumprimento ao disposto no art. 15, § 2º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

para formação da Ata de Registro de Preços, tendo como
fundamento a Ata de julgamento e classificação das
propostas, RESOLVE registrar os preços para futura e
eventual aquisição de medicamentos visando atender
a nova unidade de saúde - Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis) meses. Estando de
acordo com as especiﬁcações no Termo de Referência da
SESAU – ANEXO I do Edital às ﬂs. 170/176 e na Ata de
Sessão Pública constante às ﬂs. 1172/1174 do processo
administrativo n.º 14.798/2020, que passam a fazer parte
integrante desta Ata de Registro de Preços, tendo sido a(s)
sociedades empresária(s) classiﬁcada(s) com os respectivos itens e preços. A presente Ata de Registro de Preços
terá validade de 06 (seis) meses, a partir de sua publicação e a mesma será utilizada pela Secretaria Municipal
de Saúde, como órgão gerenciador, na forma prevista no
instrumento editalício, com as sociedades empresarias que
tiverem preços registrados, na forma do ANEXO I. Tendo
sido cumpridas todas as formalidades legais e nada mais
UNID

MARCA

Testemunhas:
____________________________
Nome:
CPF:
_____________________________
Nome:
CPF:
havendo a constar, lavrando-se esta Ata que vai assinada
pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, pela
Secretaria, bem como pelos representantes das sociedades empresárias com preços registrados, devendo a
mesma ser publicada no Diário Oﬁcial do Município para
que opere seus jurídicos e legais efeitos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
consiste na futura e eventual aquisição de medicamentos
visando atender a nova unidade de saúde - Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis)
meses, referente ao Edital do Pregão Presencial – SRP
n.º 062/2020 e seus anexos nos autos do processo administrativo n. 14.798/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO/DA VALIDADE
DOS PREÇOS

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL
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13

Betametasona 3mg/ml +3mg/ml suspensão injetave ampola 1ml

2000

Ampola

UNIÃO QUÍMICA

R$ 8,74

R$ 17.480,00

20

Cefazolina 1g injetavel frasco ampola +
diluente minimo 10ml

5000

Frasco/Ampola

BIOCHIMICO

R$ 11,18

R$ 55.900,00

21

Cefepime 1G injetavel

6000

Frasco/Ampola

BIOCHIMICO

R$ 33,83

R$ 202.980,00

36

Cloreto de sódio solução injetavel 0,9%
ampola 10ML

80000

Ampola

FARMACE

R$ 0,44

R$ 35.200,00

55

Linezolida inj linezolida 2mg/ml sol inj

2000

frasco

BEKER

R$ 175,28

R$ 350.560,00

67

Polivitaminico (protovit) 20ml (gotas)

600

frasco

NATURELIFE

R$ 18,74

R$ 11.244,00

71

Rocuronio, brometo 10mg/ml solução
injetavel frasco ampola 5ml

4000

Frasco/ampola

CRISTALIA

R$ 47,30

R$ 189.200,00

82

Vitamina c ( acido ascorbico) solução
injetavel 100mg/ml ampola 5ml

5000

Ampola

FARMACE

R$ 0,85

R$ 4.250,00

89

Midazolan.cloridrato 5mg/ml solução
injetavel 10 ml

12000

ampola

CRISTALIA

R$ 32,99

R$ 395.880,00

94

fentanila citrato 0.05 mg/ml 10 ml

12000

ampola

HIPOLABOR

R$ 5,52

R$ 66.240,00

96

fentanila citrato 0.05 mg/ml 5 ml

2000

ampola

HIPOLABOR

R$ 4,03

R$ 8.060,00

VALOR TOTAL

R$ 1.336.994,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A presente Ata de Registro
de Preços terá a validade de 06 (seis) meses, a partir da
sua Publicação.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O Fornecedor classiﬁcado
é o que segue:
Empresa Fornecedora (Razão Social): ESPECIFARMA
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
CNPJ N°: 00.085.822/0001-12

Telefone: (21) 24179700/ (21) 3626-3200

Endereço: Estrada da Pedra, 5100, Guaratiba.
Cidade:

UF: RJ

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS

através da SESAU, respeitada a ordem de registro, selecionará as empresas para os quais serão emitidos os pedidos.

Será usuário do Registro de Preços o órgão gerenciador SESAU.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Os materiais deverão ser
entregues na forma prevista pelo Termo de Referência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os preços ofertados pelas
empresas signatárias da presente Ata de Registro de
Preços são os especiﬁcados na proposta ﬁnal, de acordo
com a respectiva classiﬁcação no Pregão Presencial –
SRP n.º 062/2020.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Os materiais deverão ser
entregues na DIALP, situada na Avenida Getúlio Vargas,
s/nº - Centro - Araruama/RJ;

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para cada item de que trata
esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas
e condições constantes do Edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 062/2020, que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.

CEP: 23.030-380

Endereço Eletrônico:
Representante: MARCELO FREITAS LOPES
RG nº/Órg. Expedidor/UF:
CPF: 949.034.417-68
059192476 IFP/RJ
PARÁGRAFO TERCEIRO. Durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços, o Município de Araruama
não será obrigado a adquirir os itens referidos na Cláusula
Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando
julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie às empresas detentoras, ou cancelar
a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantindo às detentoras, neste caso,
o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO TERCEIRO. O preço unitário a ser pago
por item será o constante da(s) proposta(s) apresentada(s) no Pregão Presencial – SRP n.º 062/2020, pela(s)
empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(ais)
também a integram.
PARÁGRAFO QUARTO. A Ata de Registro de Preços
oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua vigência,
poderá ser utilizada por outros Órgãos ou Entidades não
participantes, com a devida anuência do Órgão Gerenciador, de acordo com a legislação vigente.
CLÁUSULA QUARTA – DA EMISSÃO DOS PEDIDOS/ PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
A licitante vencedora deverá entregar o objeto pelo
período de 06 (seis) meses, a contar da data da publicação
da Ata de Registro de Preços.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Município de Araruama,

PARÁGRAFO QUARTO. A empresa convocada que
não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços, estará sujeita às sanções previstas neste
edital. Neste caso, o Município de Araruama convocará,
obedecida a ordem de classiﬁcação, a próxima empresa
registrada no SRP, se for o caso.
PARÁGRAFO QUINTO. A contratação decorrente do
presente Registro de Preços, será requerida pela SESAU
que apontará quantitativo a ser contratado, bem como prazo e setores englobados, de acordo com sua necessidade
e conveniência.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA(S)
EMPRESA(S) FORNECEDORA(S)
Cumprir integralmente as condições estabelecidas no
edital do Pregão Presencial – SRP n.º 062/2020.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Manter, durante o período
de vigência desta Ata, as condições de habilitação e qualiﬁcação do certame licitatório.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Responsabilizar-se pelos
danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do
contrato, na forma do que dispõe o art. 70 da lei 8.666/93.
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PARÁGRAFO TERCEIRO. Cumprir todas as exigências contidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.
PARÁGRAFO QUARTO: Assinar a Ata de Registro
de Preços;
PARAGRAFO QUINTO: Manter sigilo, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de interesse do Município ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução
do contrato;
PARAGRAFO SEXTO: Permitir o acompanhamento e a
ﬁscalização da execução do contrato por servidor designado pela CONTRATANTE para esse ﬁm, em conformidade
com o art. 67 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93;
PARAGRAFO SETIMO: Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
ﬁzerem necessários ao quantitativo do objeto licitado, de
acordo com o limite estabelecido no art. 65, § 1º da Lei
nº 8.666/93;
PARAGRAFO OITAVO: Executar o objeto no local
determinado no Termo de Referência conforme solicitação
da Secretaria Requisitante;
PARAGRAFO NONO: Zelar pela qualidade do objeto
oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer de sua
execução;
PARAGRAFO DÉCIMO: Manter contato permanente
com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada
da nota de empenho;
PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela
secretaria requisitante, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que veriﬁcar
na entrega do objeto;
PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Refazer ou substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época
o objeto aceito, desde que ﬁque comprovada a existência
de não conformidade com o exigido no certame, somente
possível de aferição com a devida utilização;
PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se veriﬁcarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou
de materiais empregados, nos prazos estipulados, para
que se efetue a correção de situações adversas e para o
atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações
da Contratante;
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS GERENCIADORES E PARTICIPANTES
I. Atestar a entrega do objeto do contrato por meio do
Gestor do contrato;
II. Efetuar os pagamentos às empresas fornecedoras,
na forma estabelecida nesta Ata e nos costumes do Edital.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado de acordo com o teor
constante pelo item 24 do Edital Pregão Presencial – SRP
n.º 062/2020, através de cheque nominativo, na tesouraria
da Prefeitura Municipal de Araruama, ou crédito bancário,
conforme o caso, em 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Qualquer pagamento só
será efetuado se na Nota Fiscal/Fatura constar o atestado
da prestação dos serviços, caso ocorra atraso ou antecipação no pagamento, para compensação ﬁnanceira, será
adotada a Taxa Referencial – TR, pro rata die.

sem aplicação das penalidades cabíveis, conﬁrmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados,
desde que a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento; convocar os demais fornecedores visando
igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUINTO. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO

PARÁGRAFO SEGUNDO. A penalização por eventuais atrasos de pagamentos será procedida por multa no
valor de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor da
obrigação, por atraso superior a 30 (trinta) dias contados
da data do adimplemento.

A publicação dos preços registrados será efetuada no
Diário Oﬁcial do Município, trimestralmente, em cumprimento ao disposto no art. 15, § 2º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos objetos estará condicionada ao disposto
nos itens 19 e 20, do Edital Pregão Presencial – SRP n.º
062/2020.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

Fica eleito desde já o foro da Comarca de Araruama,
Estado do Rio de Janeiro, para dirimir questões oriundas
desta Ata, renunciando as partes a qualquer outro por
privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os adjudicatários inadimplentes estarão sujeitos às
penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93,
bem como da legislação municipal sobre o assunto, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 062/2020, bem como as propostas das empresas
especiﬁcadas nos autos do processo administrativo n.º
14.798/2020.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os casos omissos serão
resolvidos com observância das disposições constantes
na Lei 8.666/93, bem como na legislação municipal.

Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços,
os preços registrados serão ﬁxos e irreajustáveis, salvo
as condições abaixo descritas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65 da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O preço registrado poderá
ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo
dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador
da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador
deverá convocar o fornecedor visando a negociação para
redução de preços e sua adequação ao praticado; frustrada
a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido; convocar os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUARTO. Quando o preço de mercado
tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não
puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador
poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,

Araruama, 06 de julho de 2020.
MUNICÍPIO DE ARARUAMA:
LIVIA BELLO
Prefeita
ANA PAULA BRAGANÇA CORRÊA
Secretária Municipal de Saúde
ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
MARCELO FREITAS LOPES
Representante Legal
Testemunhas:
____________________________
Nome:
CPF:
_____________________________
Nome:
CPF:
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para formação da Ata de Registro de Preços, tendo como
fundamento a Ata de julgamento e classificação das
propostas, RESOLVE registrar os preços para futura e
eventual aquisição de medicamentos visando atender
a nova unidade de saúde - Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis) meses. Estando de
acordo com as especiﬁcações no Termo de Referência da
SESAU – ANEXO I do Edital às ﬂs. 170/176 e na Ata de
Sessão Pública constante às ﬂs. 1172/1174 do processo
administrativo n.º 14.798/2020, que passam a fazer parte
integrante desta Ata de Registro de Preços, tendo sido a(s)
sociedades empresária(s) classiﬁcada(s) com os respectivos itens e preços. A presente Ata de Registro de Preços
terá validade de 06 (seis) meses, a partir de sua publicação e a mesma será utilizada pela Secretaria Municipal
de Saúde, como órgão gerenciador, na forma prevista no
instrumento editalício, com as sociedades empresarias que
tiverem preços registrados, na forma do ANEXO I. Tendo
sido cumpridas todas as formalidades legais e nada mais

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos seis dias do mês de julho do ano de 2020, o
MUNICÍPIO DE ARARUAMA, Estado do Rio de Janeiro,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Avenida John Kennedy, n.° 120, Centro, Araruama/RJ,
inscrito no CNPJ(MF) sob o n.º 28.531.762/0001-33, neste
ato representado pela Exma. Sra. Prefeita do Município
de Araruama, Lívia Soares Bello da Silva, brasileira,
solteira, inscrita no CPF sob o nº 094.591.857-70, portadora da carteira de identidade RG nº 20.121.579-5,
residente e domiciliada nesta Cidade e pela Secretária
Municipal de Saúde, Sr.ª Ana Paula Bragança Correa,
brasileira, solteira, portadora da carteira identidade nº
000.404.641, expedida pelo COREN, inscrita no CPF
sob o nº 020.787.147-71, residente e domiciliada nesta
Cidade; doravante simplesmente denominado ÓRGÃO
GERENCIADOR, em face da classiﬁcação das propostas de preços no Pregão Presencial – SRP n.º 062/2020,
Itens

ESPECIFICAÇÃO

havendo a constar, lavrando-se esta Ata que vai assinada
pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, pela
Secretaria, bem como pelos representantes das sociedades empresárias com preços registrados, devendo a
mesma ser publicada no Diário Oﬁcial do Município para
que opere seus jurídicos e legais efeitos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
consiste na futura e eventual aquisição de medicamentos
visando atender a nova unidade de saúde - Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis)
meses, referente ao Edital do Pregão Presencial – SRP
n.º 062/2020 e seus anexos nos autos do processo administrativo n. 14.798/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO/DA VALIDADE
DOS PREÇOS

QTD

UNID

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

600

tubo

NEO QUÍMICA / BR AINFA

R$ 18,48

R$ 11.088,00

aquisição de medicamentos visando
atender a nova unidade de saúde Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis) meses /
REGISTRO DE PREÇO
97

Nistatina+óxido de zinco pomada 60 g
VALOR TOTAL

R$ 11.088,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A presente Ata de Registro
de Preços terá a validade de 06 (seis) meses, a partir da
sua Publicação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Município de Araruama,
através da SESAU, respeitada a ordem de registro, selecionará as empresas para os quais serão emitidos os pedidos.

PARÁGRAFO SEGUNDO. O Fornecedor classiﬁcado
é o que segue:

Será usuário do Registro de Preços o órgão gerenciador SESAU.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Os materiais deverão ser
entregues na forma prevista pelo Termo de Referência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os preços ofertados pelas
empresas signatárias da presente Ata de Registro de
Preços são os especiﬁcados na proposta ﬁnal, de acordo
com a respectiva classiﬁcação no Pregão Presencial –
SRP n.º 062/2020.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Os materiais deverão ser
entregues na DIALP, situada na Avenida Getúlio Vargas,
s/nº - Centro - Araruama/RJ;

Empresa Fornecedora (Razão Social): INVICTOS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ N°: 14.912.933/0001-60

Telefone: 22 27783548 / 22 9 88321832

Endereço: Rua Lourival de Mendes Ramos, 17, e 29,
Extensão Santa Ely.
Cidade: Casimiro
UF:RJ
de Abreu.

CEP: 28.860-000

Endereço Eletrônico: pregao@invictosdistribuidora.
com.br
Representante: Rafael Cardoso Ferreira
RG nº / Órgão Expedidor / UF:
CPF: 106.487.527-04
020.454.477-9 DETRAN/RJ
PARÁGRAFO TERCEIRO. Durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços, o Município de Araruama
não será obrigado a adquirir os itens referidos na Cláusula
Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando
julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie às empresas detentoras, ou cancelar
a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantindo às detentoras, neste caso,
o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para cada item de que trata
esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas
e condições constantes do Edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 062/2020, que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.
PARÁGRAFO TERCEIRO. O preço unitário a ser pago
por item será o constante da(s) proposta(s) apresentada(s) no Pregão Presencial – SRP n.º 062/2020, pela(s)
empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(ais)
também a integram.
PARÁGRAFO QUARTO. A Ata de Registro de Preços
oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua vigência,
poderá ser utilizada por outros Órgãos ou Entidades não
participantes, com a devida anuência do Órgão Gerenciador, de acordo com a legislação vigente.
CLÁUSULA QUARTA – DA EMISSÃO DOS PEDIDOS/ PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
A licitante vencedora deverá entregar o objeto pelo
período de 06 (seis) meses, a contar da data da publicação
da Ata de Registro de Preços.

PARÁGRAFO QUARTO. A empresa convocada que
não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços, estará sujeita às sanções previstas neste
edital. Neste caso, o Município de Araruama convocará,
obedecida a ordem de classiﬁcação, a próxima empresa
registrada no SRP, se for o caso.
PARÁGRAFO QUINTO. A contratação decorrente do
presente Registro de Preços, será requerida pela SESAU
que apontará quantitativo a ser contratado, bem como prazo e setores englobados, de acordo com sua necessidade
e conveniência.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA(S)
EMPRESA(S) FORNECEDORA(S)
Cumprir integralmente as condições estabelecidas no
edital do Pregão Presencial – SRP n.º 062/2020.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Manter, durante o período
de vigência desta Ata, as condições de habilitação e qualiﬁcação do certame licitatório.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Responsabilizar-se pelos
danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do
contrato, na forma do que dispõe o art. 70 da lei 8.666/93.
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PARÁGRAFO TERCEIRO. Cumprir todas as exigências contidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.
PARÁGRAFO QUARTO: Assinar a Ata de Registro
de Preços;
PARAGRAFO QUINTO: Manter sigilo, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de interesse do Município ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução
do contrato;
PARAGRAFO SEXTO: Permitir o acompanhamento e a
ﬁscalização da execução do contrato por servidor designado pela CONTRATANTE para esse ﬁm, em conformidade
com o art. 67 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93;
PARAGRAFO SETIMO: Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
ﬁzerem necessários ao quantitativo do objeto licitado, de
acordo com o limite estabelecido no art. 65, § 1º da Lei
nº 8.666/93;
PARAGRAFO OITAVO: Executar o objeto no local
determinado no Termo de Referência conforme solicitação
da Secretaria Requisitante;
PARAGRAFO NONO: Zelar pela qualidade do objeto
oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer de sua
execução;
PARAGRAFO DÉCIMO: Manter contato permanente
com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada
da nota de empenho;
PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela
secretaria requisitante, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que veriﬁcar
na entrega do objeto;
PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Refazer ou substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época
o objeto aceito, desde que ﬁque comprovada a existência
de não conformidade com o exigido no certame, somente
possível de aferição com a devida utilização;
PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se veriﬁcarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou
de materiais empregados, nos prazos estipulados, para
que se efetue a correção de situações adversas e para o
atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações
da Contratante;
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS GERENCIADORES E PARTICIPANTES
I. Atestar a entrega do objeto do contrato por meio do
Gestor do contrato;
II. Efetuar os pagamentos às empresas fornecedoras,
na forma estabelecida nesta Ata e nos costumes do Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado de acordo com o teor
constante pelo item 24 do Edital Pregão Presencial – SRP
n.º 062/2020, através de cheque nominativo, na tesouraria
da Prefeitura Municipal de Araruama, ou crédito bancário,
conforme o caso, em 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Qualquer pagamento só
será efetuado se na Nota Fiscal/Fatura constar o atestado
da prestação dos serviços, caso ocorra atraso ou antecipação no pagamento, para compensação ﬁnanceira, será
adotada a Taxa Referencial – TR, pro rata die.

poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação das penalidades cabíveis, conﬁrmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados,
desde que a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento; convocar os demais fornecedores visando
igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUINTO. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO

PARÁGRAFO SEGUNDO. A penalização por eventuais atrasos de pagamentos será procedida por multa no
valor de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor da
obrigação, por atraso superior a 30 (trinta) dias contados
da data do adimplemento.

A publicação dos preços registrados será efetuada no
Diário Oﬁcial do Município, trimestralmente, em cumprimento ao disposto no art. 15, § 2º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos objetos estará condicionada ao disposto
nos itens 19 e 20, do Edital Pregão Presencial – SRP n.º
062/2020.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

Fica eleito desde já o foro da Comarca de Araruama,
Estado do Rio de Janeiro, para dirimir questões oriundas
desta Ata, renunciando as partes a qualquer outro por
privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os adjudicatários inadimplentes estarão sujeitos às
penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93,
bem como da legislação municipal sobre o assunto, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 062/2020, bem como as propostas das empresas
especiﬁcadas nos autos do processo administrativo n.º
14.798/2020.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os casos omissos serão
resolvidos com observância das disposições constantes
na Lei 8.666/93, bem como na legislação municipal.

Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços,
os preços registrados serão ﬁxos e irreajustáveis, salvo
as condições abaixo descritas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65 da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O preço registrado poderá
ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo
dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador
da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador
deverá convocar o fornecedor visando a negociação para
redução de preços e sua adequação ao praticado; frustrada
a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido; convocar os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUARTO. Quando o preço de mercado
tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não
puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador

Araruama, 06 de julho de 2020.
MUNICÍPIO DE ARARUAMA:
LIVIA BELLO
Prefeita
ANA PAULA BRAGANÇA CORRÊA
Secretária Municipal de Saúde
INVICTOS DISTRIBUIDORA LTDA
Rafael Cardoso Ferreira
Representante Legal
Testemunhas:
____________________________
Nome:
CPF:
_____________________________
Nome:
CPF:

Edição Nº 801, 29 de julho de 2020

Página 25

Município de Araruama
Poder Executivo
para formação da Ata de Registro de Preços, tendo como
fundamento a Ata de julgamento e classificação das
propostas, RESOLVE registrar os preços para futura e
eventual aquisição de medicamentos visando atender
a nova unidade de saúde - Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis) meses. Estando de
acordo com as especiﬁcações no Termo de Referência da
SESAU – ANEXO I do Edital às ﬂs. 170/176 e na Ata de
Sessão Pública constante às ﬂs. 1172/1174 do processo
administrativo n.º 14.798/2020, que passam a fazer parte
integrante desta Ata de Registro de Preços, tendo sido a(s)
sociedades empresária(s) classiﬁcada(s) com os respectivos itens e preços. A presente Ata de Registro de Preços
terá validade de 06 (seis) meses, a partir de sua publicação e a mesma será utilizada pela Secretaria Municipal
de Saúde, como órgão gerenciador, na forma prevista no
instrumento editalício, com as sociedades empresarias que
tiverem preços registrados, na forma do ANEXO I. Tendo
sido cumpridas todas as formalidades legais e nada mais

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos seis dias do mês de julho do ano de 2020, o
MUNICÍPIO DE ARARUAMA, Estado do Rio de Janeiro,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Avenida John Kennedy, n.° 120, Centro, Araruama/RJ,
inscrito no CNPJ(MF) sob o n.º 28.531.762/0001-33, neste
ato representado pela Exma. Sra. Prefeita do Município
de Araruama, Lívia Soares Bello da Silva, brasileira,
solteira, inscrita no CPF sob o nº 094.591.857-70, portadora da carteira de identidade RG nº 20.121.579-5,
residente e domiciliada nesta Cidade e pela Secretária
Municipal de Saúde, Sr.ª Ana Paula Bragança Correa,
brasileira, solteira, portadora da carteira identidade nº
000.404.641, expedida pelo COREN, inscrita no CPF
sob o nº 020.787.147-71, residente e domiciliada nesta
Cidade; doravante simplesmente denominado ÓRGÃO
GERENCIADOR, em face da classiﬁcação das propostas de preços no Pregão Presencial – SRP n.º 062/2020,
Itens

ESPECIFICAÇÃO

havendo a constar, lavrando-se esta Ata que vai assinada
pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, pela
Secretaria, bem como pelos representantes das sociedades empresárias com preços registrados, devendo a
mesma ser publicada no Diário Oﬁcial do Município para
que opere seus jurídicos e legais efeitos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
consiste na futura e eventual aquisição de medicamentos
visando atender a nova unidade de saúde - Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis)
meses, referente ao Edital do Pregão Presencial – SRP
n.º 062/2020 e seus anexos nos autos do processo administrativo n. 14.798/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO/DA VALIDADE
DOS PREÇOS

QTD

UNID

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

aquisição de medicamentos visando
atender a nova unidade de saúde Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis) meses /
REGISTRO DE PREÇO
1

Acido Ursodesoxicolico 150mg

600

comprimido

ZAMBOM

R$ 4,20

R$ 2.520,00

2

Ácido Usadesoxicólico(50MGML) 50ML

200

frasco

ZAMBOM

R$ 1,68

R$ 336,00

4

Alprostadil Solução injetavel 500mlcg/
ml frasco-ampola 1ml

300

Frasco/ampola

WYETH

R$ 128,62

R$38.586,00

11

Beclometasona Dipropianato, 50mcg/
dose aerossol bucal minimo 200 doces
clenil hfa

200

unidade

CHIESI

R$ 51,15

R$10.230,00

12

Beclometasona Dipropianato, 50mcg
em spray nasal minimo 200 doces sem
cfc/ clenil

200

unidade

CHIESI

R$ 66,22

R$13.244,00

26

Cloridrato de proximetacaina 5mg/
ml(0,5%) solução oftalmica frasco 5ml

60

Frasco

NOVARTIS

R$ 9,92

R$595,20

28

Dexametasona 1mg/ml (0,1%) solução
oftalmica frasco 5ML

60

Frasco

NOVARTIS

R$ 8,05

R$483,00

29

Dexametasona 4mg/ml solução injetavel frasco ampola 2,5ml

2000

Frasco/Ampola

TEUTO

R$ 1,80

R$3.600,00

30

Cloridrato de Ciproﬂoxacino 3mg/ml
(0,3%) Solução oftalmica Frasco 5ml

60

Frasco

GERMED

R$ 11,32

R$679,20

39

levotiroxina 50mcg

1000

comprimido

MERCK

R$ 0,48

R$480,00

40

levotiroxina sodica 25mcg comprimido

4000

comprimido

MERCK

R$ 0,54

R$2.160,00

41

Heparina Sodica 5000UI/ml solução
injetavel (iv) frasco ampola 5ml

1000

Frasco/Ampola

BLAU

R$ 23,74

R$23.740,00

42

Hidralazina cloridrato 25mg comprimido

10000

Comprimido

NOVARTIS

R$ 0,36

R$3.600,00

43

Hidralazina cloridrato 50mg

10000

Comprimido

NOVARTIS

R$ 0,51

R$5.100,00

46

Glicerina Supositorio infantil 92/95%
Supo

100

Unidade

GRANADO

R$ 1,35

R$135,00

52

misoprostol 200mcg comprimido vaginal

2400

comprimido

INFAN

R$ 57,98

R$139.152,00
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53

misoprostol 25mcg comprimido vaginal

2400

comprimido

INFAN

R$ 12,79

R$ 30.696,00

54

Lidocaina cloridrato 20mg/ml (2%) solução injetavel ampola 5ml

12000

Ampola

HIPOLABOR

R$ 1,70

R$20.400,00

56

Magnesio sulfato 1meq/ml (10%) solução injetavel ampola 10ml

4000

Ampola

SAMTEC

R$ 1,05

R$4.200,00

69

Quetiapina Fumarato 25mg

2000

comprimido

SIGMA PHARMA

R$ 3,40

R$6.800,00

76

Sevoﬂurano Solução inalante frasco
250ml

200

Frasco

UNIÃO QUÍMICA

R$ 1.162,59

R$232.518,00

81

Topiramato 50mg

1000

comprimido

SIGMA PHARMA

R$ 0,69

R$690,00

84

Clenil HFA 50 mcg

100

frasco

CHIESI

R$ 51,15

R$5.115,00

85

Carbegolina 0,5 mg

200

comprimido

PRATTI

R$ 22,85

R$4.570,00

87

Surfactante pulmonar

300

F/A

CHIESI

R$ 1.717,70

R$515.310,00

88

Glicose 10% solução injetavel isotonica
frasco 500ml

4000

frasco

SANOBIOL

R$ 7,44

R$29.760,00

VALOR TOTAL

R$ 1.094.699,40

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A presente Ata de Registro
de Preços terá a validade de 06 (seis) meses, a partir da
sua Publicação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS

PARÁGRAFO SEGUNDO. O Fornecedor classiﬁcado
é o que segue:

Será usuário do Registro de Preços o órgão gerenciador SESAU.

Empresa Fornecedora (Razão Social): JBT INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA EPP
CNPJ N°:27.168.027/0001-44

Telefone: 22 26651526

Endereço:Av. Getúlio Vargas, n° 2.200, loja 02, Centro.
Cidade: Araruama

UF: RJ

nará as empresas para os quais serão emitidos os pedidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os preços ofertados pelas
empresas signatárias da presente Ata de Registro de
Preços são os especiﬁcados na proposta ﬁnal, de acordo
com a respectiva classiﬁcação no Pregão Presencial –
SRP n.º 062/2020.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Para cada item de que trata
esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas
e condições constantes do Edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 062/2020, que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.

CEP: 28.970-000

Endereço Eletrônico: suporte.contab.fds@gmail.com

Representante: Thuan Ferracini Carvalho Amaral Guimarães
RG nº 303337570/ Órg. ExpediCPF:174.745.717-57
dor: DETRAN UF:RJ

PARÁGRAFO TERCEIRO. Durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços, o Município de Araruama
não será obrigado a adquirir os itens referidos na Cláusula
Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando
julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie às empresas detentoras, ou cancelar
a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantindo às detentoras, neste caso,
o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO TERCEIRO. O preço unitário a ser pago
por item será o constante da(s) proposta(s) apresentada(s) no Pregão Presencial – SRP n.º 062/2020, pela(s)
empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(ais)
também a integram.
PARÁGRAFO QUARTO. A Ata de Registro de Preços
oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua vigência,
poderá ser utilizada por outros Órgãos ou Entidades não
participantes, com a devida anuência do Órgão Gerenciador, de acordo com a legislação vigente.
CLÁUSULA QUARTA – DA EMISSÃO DOS PEDIDOS/ PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
A licitante vencedora deverá entregar o objeto pelo
período de 06 (seis) meses, a contar da data da publicação
da Ata de Registro de Preços.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Município de Araruama,
através da SESAU, respeitada a ordem de registro, selecio-

PARÁGRAFO SEGUNDO. Os materiais deverão ser
entregues na forma prevista pelo Termo de Referência.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Os materiais deverão ser
entregues na DIALP, situada na Avenida Getúlio Vargas,
s/nº - Centro - Araruama/RJ;
PARÁGRAFO QUARTO. A empresa convocada que
não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços, estará sujeita às sanções previstas neste
edital. Neste caso, o Município de Araruama convocará,
obedecida a ordem de classiﬁcação, a próxima empresa
registrada no SRP, se for o caso.
PARÁGRAFO QUINTO. A contratação decorrente do
presente Registro de Preços, será requerida pela SESAU
que apontará quantitativo a ser contratado, bem como prazo e setores englobados, de acordo com sua necessidade
e conveniência.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA(S)
EMPRESA(S) FORNECEDORA(S)
Cumprir integralmente as condições estabelecidas no
edital do Pregão Presencial – SRP n.º 062/2020.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Manter, durante o período
de vigência desta Ata, as condições de habilitação e qualiﬁcação do certame licitatório.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Responsabilizar-se pelos
danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do
contrato, na forma do que dispõe o art. 70 da lei 8.666/93.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Cumprir todas as exigências contidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.

Edição Nº 801, 29 de julho de 2020

Página 27

Município de Araruama
Poder Executivo
Continuação Pág. 26 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PARÁGRAFO QUARTO: Assinar a Ata de Registro
de Preços;
PARAGRAFO QUINTO: Manter sigilo, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de interesse do Município ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução
do contrato;
PARAGRAFO SEXTO: Permitir o acompanhamento e a
ﬁscalização da execução do contrato por servidor designado pela CONTRATANTE para esse ﬁm, em conformidade
com o art. 67 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93;
PARAGRAFO SETIMO: Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
ﬁzerem necessários ao quantitativo do objeto licitado, de
acordo com o limite estabelecido no art. 65, § 1º da Lei
nº 8.666/93;
PARAGRAFO OITAVO: Executar o objeto no local
determinado no Termo de Referência conforme solicitação
da Secretaria Requisitante;
PARAGRAFO NONO: Zelar pela qualidade do objeto
oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer de sua
execução;
PARAGRAFO DÉCIMO: Manter contato permanente
com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada
da nota de empenho;
PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela
secretaria requisitante, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que veriﬁcar
na entrega do objeto;
PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Refazer ou substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época
o objeto aceito, desde que ﬁque comprovada a existência
de não conformidade com o exigido no certame, somente
possível de aferição com a devida utilização;
PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se veriﬁcarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou
de materiais empregados, nos prazos estipulados, para
que se efetue a correção de situações adversas e para o
atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações
da Contratante;
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS GERENCIADORES E PARTICIPANTES
I. Atestar a entrega do objeto do contrato por meio do
Gestor do contrato;
II. Efetuar os pagamentos às empresas fornecedoras,
na forma estabelecida nesta Ata e nos costumes do Edital.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado de acordo com o teor

constante pelo item 24 do Edital Pregão Presencial – SRP
n.º 062/2020, através de cheque nominativo, na tesouraria
da Prefeitura Municipal de Araruama, ou crédito bancário,
conforme o caso, em 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Qualquer pagamento só
será efetuado se na Nota Fiscal/Fatura constar o atestado
da prestação dos serviços, caso ocorra atraso ou antecipação no pagamento, para compensação ﬁnanceira, será
adotada a Taxa Referencial – TR, pro rata die.

desde que a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento; convocar os demais fornecedores visando
igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUINTO. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO

PARÁGRAFO SEGUNDO. A penalização por eventuais atrasos de pagamentos será procedida por multa no
valor de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor da
obrigação, por atraso superior a 30 (trinta) dias contados
da data do adimplemento.

A publicação dos preços registrados será efetuada no
Diário Oﬁcial do Município, trimestralmente, em cumprimento ao disposto no art. 15, § 2º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos objetos estará condicionada ao disposto
nos itens 19 e 20, do Edital Pregão Presencial – SRP n.º
062/2020.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
Os adjudicatários inadimplentes estarão sujeitos às
penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93,
bem como da legislação municipal sobre o assunto, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Fica eleito desde já o foro da Comarca de Araruama,
Estado do Rio de Janeiro, para dirimir questões oriundas
desta Ata, renunciando as partes a qualquer outro por
privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 062/2020, bem como as propostas das empresas
especiﬁcadas nos autos do processo administrativo n.º
14.798/2020.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS
Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços,
os preços registrados serão ﬁxos e irreajustáveis, salvo
as condições abaixo descritas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65 da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O preço registrado poderá
ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo
dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador
da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador
deverá convocar o fornecedor visando a negociação para
redução de preços e sua adequação ao praticado; frustrada
a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido; convocar os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUARTO. Quando o preço de mercado
tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não
puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador
poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação das penalidades cabíveis, conﬁrmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados,

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os casos omissos serão
resolvidos com observância das disposições constantes
na Lei 8.666/93, bem como na legislação municipal.
Araruama, 06 de julho de 2020.
MUNICÍPIO DE ARARUAMA:
LIVIA BELLO
Prefeita
ANA PAULA BRAGANÇA CORRÊA
Secretária Municipal de Saúde
JBT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA EPP
Thuan Ferracini Carvalho Amaral Guimarães
Representante Legal
Testemunhas:
____________________________
Nome:
CPF:
_____________________________
Nome:
CPF:
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para formação da Ata de Registro de Preços, tendo como
fundamento a Ata de julgamento e classificação das
propostas, RESOLVE registrar os preços para futura e
eventual aquisição de medicamentos visando atender
a nova unidade de saúde - Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis) meses. Estando de
acordo com as especiﬁcações no Termo de Referência da
SESAU – ANEXO I do Edital às ﬂs. 170/176 e na Ata de
Sessão Pública constante às ﬂs. 1172/1174 do processo
administrativo n.º 14.798/2020, que passam a fazer parte
integrante desta Ata de Registro de Preços, tendo sido a(s)
sociedades empresária(s) classiﬁcada(s) com os respectivos itens e preços. A presente Ata de Registro de Preços
terá validade de 06 (seis) meses, a partir de sua publicação e a mesma será utilizada pela Secretaria Municipal
de Saúde, como órgão gerenciador, na forma prevista no
instrumento editalício, com as sociedades empresarias que
tiverem preços registrados, na forma do ANEXO I. Tendo
sido cumpridas todas as formalidades legais e nada mais

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos seis dias do mês de julho do ano de 2020, o
MUNICÍPIO DE ARARUAMA, Estado do Rio de Janeiro,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Avenida John Kennedy, n.° 120, Centro, Araruama/RJ,
inscrito no CNPJ(MF) sob o n.º 28.531.762/0001-33, neste
ato representado pela Exma. Sra. Prefeita do Município
de Araruama, Lívia Soares Bello da Silva, brasileira,
solteira, inscrita no CPF sob o nº 094.591.857-70, portadora da carteira de identidade RG nº 20.121.579-5,
residente e domiciliada nesta Cidade e pela Secretária
Municipal de Saúde, Sr.ª Ana Paula Bragança Correa,
brasileira, solteira, portadora da carteira identidade nº
000.404.641, expedida pelo COREN, inscrita no CPF
sob o nº 020.787.147-71, residente e domiciliada nesta
Cidade; doravante simplesmente denominado ÓRGÃO
GERENCIADOR, em face da classiﬁcação das propostas de preços no Pregão Presencial – SRP n.º 062/2020,
Itens

ESPECIFICAÇÃO

havendo a constar, lavrando-se esta Ata que vai assinada
pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, pela
Secretaria, bem como pelos representantes das sociedades empresárias com preços registrados, devendo a
mesma ser publicada no Diário Oﬁcial do Município para
que opere seus jurídicos e legais efeitos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
consiste na futura e eventual aquisição de medicamentos
visando atender a nova unidade de saúde - Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis)
meses, referente ao Edital do Pregão Presencial – SRP
n.º 062/2020 e seus anexos nos autos do processo administrativo n. 14.798/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO/DA VALIDADE
DOS PREÇOS

QTD

UNID

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

aquisição de medicamentos visando
atender a nova unidade de saúde Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis) meses /
REGISTRO DE PREÇO
18

Carbonato de calcio comprimido 500mg
calcio elementar

1200

comprimido

VITAMED

R$ 0,27

R$ 324,00

25

Domperidona 1mg/ml suspensão oral
frasco 100ml

100

Frasco

EUROFARMA

R$ 38,44

R$ 3.844,00

63

óleo Mineral puro frasco 100ml

500

Frasco

NATULAB

R$ 3,09

R$ 1.545,00

VALOR TOTAL

R$ 5.713,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A presente Ata de Registro
de Preços terá a validade de 06 (seis) meses, a partir da
sua Publicação.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O Fornecedor classiﬁcado
é o que segue:
Empresa Fornecedora (Razão Social): SP PRODUTOS
E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ N°: 13.876.947/0001-02

Telefone: 22 26231714 / 22 9 98396221

Endereço: Tv. Lucidio Soares n° 81, Parte, Baixo Grande.
Cidade: São Pedro
UF: RJ
da Aldeia

de qualquer espécie às empresas detentoras, ou cancelar
a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantindo às detentoras, neste caso,
o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS
Será usuário do Registro de Preços o órgão gerenciador SESAU.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os preços ofertados pelas
empresas signatárias da presente Ata de Registro de
Preços são os especiﬁcados na proposta ﬁnal, de acordo
com a respectiva classiﬁcação no Pregão Presencial –
SRP n.º 062/2020.

participantes, com a devida anuência do Órgão Gerenciador, de acordo com a legislação vigente.
CLÁUSULA QUARTA – DA EMISSÃO DOS PEDIDOS/ PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
A licitante vencedora deverá entregar o objeto pelo
período de 06 (seis) meses, a contar da data da publicação
da Ata de Registro de Preços.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Município de Araruama,
através da SESAU, respeitada a ordem de registro, selecionará as empresas para os quais serão emitidos os pedidos.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Os materiais deverão ser
entregues na forma prevista pelo Termo de Referência.

CEP: 28.940-000

Endereço Eletrônico:
Representante: Francisco de Assis Linhares dos Santos
RG nº Órg. Expedidor/UF:
CPF: 018.946.237-03
08.659.191-4 DETRAN/RJ
PARÁGRAFO TERCEIRO. Durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços, o Município de Araruama
não será obrigado a adquirir os itens referidos na Cláusula
Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando
julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para cada item de que trata
esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas
e condições constantes do Edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 062/2020, que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.
PARÁGRAFO TERCEIRO. O preço unitário a ser pago
por item será o constante da(s) proposta(s) apresentada(s) no Pregão Presencial – SRP n.º 062/2020, pela(s)
empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(ais)
também a integram.
PARÁGRAFO QUARTO. A Ata de Registro de Preços
oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua vigência,
poderá ser utilizada por outros Órgãos ou Entidades não

PARÁGRAFO TERCEIRO. Os materiais deverão ser
entregues na DIALP, situada na Avenida Getúlio Vargas,
s/nº - Centro - Araruama/RJ;
PARÁGRAFO QUARTO. A empresa convocada que
não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços, estará sujeita às sanções previstas neste
edital. Neste caso, o Município de Araruama convocará,
obedecida a ordem de classiﬁcação, a próxima empresa
registrada no SRP, se for o caso.
PARÁGRAFO QUINTO. A contratação decorrente do
presente Registro de Preços, será requerida pela SESAU
que apontará quantitativo a ser contratado, bem como prazo e setores englobados, de acordo com sua necessidade
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e conveniência.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA(S)
EMPRESA(S) FORNECEDORA(S)
Cumprir integralmente as condições estabelecidas no
edital do Pregão Presencial – SRP n.º 062/2020.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Manter, durante o período
de vigência desta Ata, as condições de habilitação e qualiﬁcação do certame licitatório.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Responsabilizar-se pelos
danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do
contrato, na forma do que dispõe o art. 70 da lei 8.666/93.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Cumprir todas as exigências contidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.
PARÁGRAFO QUARTO: Assinar a Ata de Registro
de Preços;
PARAGRAFO QUINTO: Manter sigilo, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de interesse do Município ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução
do contrato;
PARAGRAFO SEXTO: Permitir o acompanhamento e a
ﬁscalização da execução do contrato por servidor designado pela CONTRATANTE para esse ﬁm, em conformidade
com o art. 67 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93;
PARAGRAFO SETIMO: Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
ﬁzerem necessários ao quantitativo do objeto licitado, de
acordo com o limite estabelecido no art. 65, § 1º da Lei
nº 8.666/93;
PARAGRAFO OITAVO: Executar o objeto no local
determinado no Termo de Referência conforme solicitação
da Secretaria Requisitante;
PARAGRAFO NONO: Zelar pela qualidade do objeto
oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer de sua
execução;

vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou
de materiais empregados, nos prazos estipulados, para
que se efetue a correção de situações adversas e para o
atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações
da Contratante;
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS GERENCIADORES E PARTICIPANTES
I. Atestar a entrega do objeto do contrato por meio do
Gestor do contrato;
II. Efetuar os pagamentos às empresas fornecedoras,
na forma estabelecida nesta Ata e nos costumes do Edital.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado de acordo com o teor
constante pelo item 24 do Edital Pregão Presencial – SRP
n.º 062/2020, através de cheque nominativo, na tesouraria
da Prefeitura Municipal de Araruama, ou crédito bancário,
conforme o caso, em 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Qualquer pagamento só
será efetuado se na Nota Fiscal/Fatura constar o atestado
da prestação dos serviços, caso ocorra atraso ou antecipação no pagamento, para compensação ﬁnanceira, será
adotada a Taxa Referencial – TR, pro rata die.
PARÁGRAFO SEGUNDO. A penalização por eventuais atrasos de pagamentos será procedida por multa no
valor de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor da
obrigação, por atraso superior a 30 (trinta) dias contados
da data do adimplemento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos objetos estará condicionada ao disposto
nos itens 19 e 20, do Edital Pregão Presencial – SRP n.º
062/2020.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
Os adjudicatários inadimplentes estarão sujeitos às
penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93,
bem como da legislação municipal sobre o assunto, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador
deverá convocar o fornecedor visando a negociação para
redução de preços e sua adequação ao praticado; frustrada
a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido; convocar os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUARTO. Quando o preço de mercado
tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não
puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador
poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação das penalidades cabíveis, conﬁrmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados,
desde que a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento; convocar os demais fornecedores visando
igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUINTO. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO
A publicação dos preços registrados será efetuada no
Diário Oﬁcial do Município, trimestralmente, em cumprimento ao disposto no art. 15, § 2º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
Fica eleito desde já o foro da Comarca de Araruama,
Estado do Rio de Janeiro, para dirimir questões oriundas
desta Ata, renunciando as partes a qualquer outro por
privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 062/2020, bem como as propostas das empresas
especiﬁcadas nos autos do processo administrativo n.º
14.798/2020.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os casos omissos serão
resolvidos com observância das disposições constantes
na Lei 8.666/93, bem como na legislação municipal.
Araruama, 06 de julho de 2020.

PARAGRAFO DÉCIMO: Manter contato permanente
com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada
da nota de empenho;
PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela
secretaria requisitante, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que veriﬁcar
na entrega do objeto;
PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Refazer ou substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época
o objeto aceito, desde que ﬁque comprovada a existência
de não conformidade com o exigido no certame, somente
possível de aferição com a devida utilização;
PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se veriﬁcarem

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS
Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços,
os preços registrados serão ﬁxos e irreajustáveis, salvo
as condições abaixo descritas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65 da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O preço registrado poderá
ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo
dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador
da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior

MUNICÍPIO DE ARARUAMA:
LIVIA BELLO
Prefeita
ANA PAULA BRAGANÇA CORRÊA
Secretária Municipal de Saúde
SP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
Francisco de Assis Linhares dos Santos
Representante Legal
Testemunhas:
____________________________
Nome:
CPF:
_____________________________
Nome:
CPF:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos nove dias do mês de julho do ano de 2020, o
MUNICÍPIO DE ARARUAMA, Estado do Rio de Janeiro,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Avenida John Kennedy, n.° 120, Centro, Araruama/RJ,
inscrito no CNPJ(MF) sob o n.º 28.531.762/0001-33,
neste ato representado pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, Lívia Soares Bello da Silva, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 094.591.857-70,
portadora da carteira de identidade RG nº 20.121.579-5,
residente e domiciliada nesta Cidade e pela Secretária
Municipal de Saúde, Sr.ª Ana Paula Bragança Correa,
brasileira, solteira, portadora da carteira identidade nº
000.404.641, expedida pelo COREN, inscrita no CPF
sob o nº 020.787.147-71, residente e domiciliada nesta
Cidade; doravante simplesmente denominado ÓRGÃO
GERENCIADOR, em face da classiﬁcação das propostas
de preços no Pregão Presencial – SRP n.º 063/2020,
Itens

para formação da Ata de Registro de Preços, tendo como
fundamento a Ata de julgamento e classiﬁcação das
propostas, RESOLVE registrar os preços para futura
e eventual aquisição de material hospitalar visando
atender a nova unidade de saúde – Hospital Municipal
Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis) meses.
Estando de acordo com as especiﬁcações no Termo
de Referência da SESAU – ANEXO I do Edital às ﬂs.
182/189 e na Ata de Sessão Pública constante às ﬂs.
954/955 do processo administrativo n.º 14.800/2020, que
passam a fazer parte integrante desta Ata de Registro
de Preços, tendo sido a(s) sociedades empresária(s)
classiﬁcada(s) com os respectivos itens e preços. A
presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06
(seis) meses, a partir de sua publicação e a mesma será
utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde, como órgão
gerenciador, na forma prevista no instrumento editalício,
com as sociedades empresarias que tiverem preços registrados, na forma do ANEXO I. Tendo sido cumpridas todas
as formalidades legais e nada mais havendo a constar,

ESPECIFICAÇÃO

lavrando-se esta Ata que vai assinada pela Exma. Sra.
Prefeita do Município de Araruama, pela Secretaria, bem
como pelos representantes das sociedades empresárias
com preços registrados, devendo a mesma ser publicada
no Diário Oﬁcial do Município para que opere seus jurídicos e legais efeitos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na futura e eventual O objeto é o Registro
de Preços para futura e eventual aquisição de material
hospitalar visando atender a nova unidade de saúde –
Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de
06 (seis) meses, referente ao Edital do Pregão Presencial
– SRP n.º 063/2020 e seus anexos nos autos do processo
administrativo n. 14.800/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO/DA VALIDADE
DOS PREÇOS

QTD

UNID

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

Aquisição de material hospitalar visando atender a
nova unidade de saúde – Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis) meses.
5

Almotolia (Frasco p/ soluções antissépticas) 250ml - transparente

600

UNID

PJ

R$ 4,88

R$ 2.928,00

6

ATADURA CREPOM 13F 10CM X 3M

5000

UNID

ORTON

R$ 0,47

R$ 2.350,00

8

Bisturi Descartável n.º 15

1.000

UNID

EMBRAMED

R$ 5,38

R$ 5.380,00

9

Bisturi Descartável n.º 22

1.000

UNID

CIENTIFIC

R$ 5,38

R$ 5.380,00

27

CATETER, ARTERIA UMBILICAL 2.0F, ESTERIL, DESCARTAVEL

100

UNID

POLYMED

R$ 62,45

R$ 6.245,00

36

COLETOR. SECRECAO TRAQUEAL (BRONQUINHO) 70
A 120ML

300

UNID

MEDSHARP

R$ 10,55

R$ 3.165,00

37

Clamp Umbilical em Plástico

3.000

UNID

POLYMED

R$ 0,49

R$ 1.470,00

41

Desincrostante p/ Instrumental Cirúrgico Proteinase

120

LT

ZYMEDET GOLD

R$ 95,08

R$ 11.409,00

42

Dispositivo intermediário c/ 02 vias p/ administração simultânea de soluções. Tubo crisital atóxico, pinças corta ﬂuxo,
conector Luer c/ tampa de reserva e protetor em todas as
vias (Multiplicador de acesso p/ neonatologia e berçário)

3.000

UNID

MEDSONDA

R$ 2,60

R$ 7.800,00

58

Filtro Bacterial e viral indicado para proteção do paciente
em utilização do paciente, evitando complicações relacionadas a infecção cruzada de microorganismos eventualmente hospedados no ventilador mecanico. O ﬁltro impede
que microorganismos alcance o trato respiratorio do paciente. Possui mecanismo eletrostatico bacteriano, viral e
hidrofóbico. Os ﬁltros eletrostaticos possuem uma membrana eletrostatica desenvolvida para obter a melhor capacidade de ﬁltração com baixa resistencia aos ﬂuxos de ar.
representa uma solução mais economica quando o usuario
precisa de um ﬁltro antibacteriano/viral simples e eﬁciente.
sua forma redonda almenta a facilidade de manuseio. Este
dispositivo de ﬁltração deve ser posicionado proximo ao
equipamento de ventilação mecanica.

1.500

UND

SCAVMEDICAL

R$ 14,88

R$ 22.320,00

59

FIXADOR. TUBO OROTRAQUEAL PEDIATRICO

200

UNID

FRADEL

R$ 13,16

R$ 2.632,00

86

Kit macronebulizacao adulto

60

KIT

UNITEC

R$ 142,85

R$ 8.571,00

87

Kit macronebulizacao pediatrico

30

KIT

UNITEC

R$ 142,85

R$ 4.285,00
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88

CONJUNTO DE MICRONEBULIZADOR INFANTIL - KIT 1
EXTENSÃO COM CONEXÃO OXIGÊNIO 1 RECIPIENTE
PARA MEDICAMENTO 1 MÁSCARA INFANTIL (EM SILICONE) E ELÁSTICO

500

UNID

DARU

R$ 9,62

R$ 4.810,00

102

REANIMADOR (AMBU) COMPLETO COM RESERVATÓRIO AUTOCLAVÁVEL - NEONATAL

15

UNID

MIKATOS

R$ 242,95

R$ 3.644,25

103

Reanimador (AMBU) Completo com Reservatório Autoclavável - INFANTIL

15

UNID

MIKATOS

R$ 242,95

R$ 3.644,25

104

Sabonete Líquido - Anti-séptico a base de Triclosan

2.000

LT

CLARALUX

R$ 34,90

R$ 69.800,00

115

Sonda p/ Alimentação Enteral de Poliuretano c/ ﬁo guia
Double Hoﬀ nº 10

300

UNID

SOLUMED

R$ 13,60

R$ 4.080,00

116

Sonda p/ Alimentação Enteral de Poliuretano c/ ﬁo guia
Double Hoﬀ nº 8

300

UNID

SOLUMED

R$ 13,60

R$ 4.080,00

117

Sonda p/ Alimentação Enteral de Poliuretano c/ ﬁo guia
Double Hoﬀ nº 6

300

UNID

SOLUMED

R$ 13,60

R$ 4.080,00

118

Tela de Marlex em Polipropileno 25x35cm

60

UNID

MEDSHARP

R$ 232,20

R$ 13.932,00

VALOR TOTAL
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A presente Ata de Registro
de Preços terá a validade de 06 (seis) meses, a partir da
sua Publicação.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O Fornecedor classiﬁcado
é o que segue:

Empresa Fornecedora (Razão Social): C. G. LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
CNPJ N°: 21.777.287/0001-30

Telefone: (22) 27783863

Endereço: R EVARISTO BOUCINHA, 95, SLJ, CENTRO
Cidade: CASIMIUF: RJ
RO DE ABREU

CEP: 28.860.000

Endereço Eletrônico:
Representante: CONCEIÇÃO GOMES LIMA
RG nº/Órg. Expedidor/UF:
CPF: 030.513.337-35
009575064-2 DETRAN/RJ

PARÁGRAFO TERCEIRO. Durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços, o Município de Araruama
não será obrigado a adquirir os itens referidos na Cláusula
Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando
julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie às empresas detentoras, ou cancelar
a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantindo às detentoras, neste caso,
o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS

R$ 192.006,90
Será usuário do Registro de Preços o órgão gerenciador SESAU.

mento da DIALP – Divisão de Almoxarifado e Patrimônio
da Secretaria Municipal de Saúde

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os preços ofertados pelas
empresas signatárias da presente Ata de Registro de
Preços são os especiﬁcados na proposta ﬁnal, de acordo
com a respectiva classiﬁcação no Pregão Presencial –
SRP n.º 063/2020.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Os materiais deverão ser
entregues na DIALP, situada na Avenida Getúlio Vargas,
s/nº - Centro - Araruama/RJ;

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para cada item de que trata
esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas
e condições constantes do Edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 063/2020, que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.
PARÁGRAFO TERCEIRO. O preço unitário a ser pago
por item será o constante da(s) proposta(s) apresentada(s) no Pregão Presencial – SRP n.º 063/2020, pela(s)
empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(ais)
também a integram.

PARÁGRAFO QUARTO. A empresa convocada que
não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços, estará sujeita às sanções previstas neste
edital. Neste caso, o Município de Araruama convocará,
obedecida a ordem de classiﬁcação, a próxima empresa
registrada no SRP, se for o caso.
PARÁGRAFO QUINTO. A contratação decorrente do
presente Registro de Preços, será requerida pela SESAU
que apontará quantitativo a ser contratado, bem como prazo e setores englobados, de acordo com sua necessidade
e conveniência.

PARÁGRAFO QUARTO. A Ata de Registro de Preços
oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua vigência,
poderá ser utilizada por outros Órgãos ou Entidades não
participantes, com a devida anuência do Órgão Gerenciador, de acordo com a legislação vigente.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA(S)
EMPRESA(S) FORNECEDORA(S)

CLÁUSULA QUARTA – DA EMISSÃO DOS PEDIDOS/ PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Manter, durante o período
de vigência desta Ata, as condições de habilitação e qualiﬁcação do certame licitatório.

A licitante vencedora deverá entregar o objeto pelo
período de 06 (seis) meses, a contar da data da publicação
da Ata de Registro de Preços.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Responsabilizar-se pelos
danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do
contrato, na forma do que dispõe o art. 70 da lei 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Município de Araruama,
através da SESAU, respeitada a ordem de registro, selecionará as empresas para os quais serão emitidos os pedidos.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Os materiais deverão ser
entregues impreterivelmente em até 05 dias corridos após
emissão da nota de empenho e autorização de forneci-

Cumprir integralmente as condições estabelecidas no
edital do Pregão Presencial – SRP n.º 063/2020.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Cumprir todas as exigências contidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.
PARÁGRAFO QUARTO: Assinar a Ata de Registro
de Preços;
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PARAGRAFO QUINTO: Manter sigilo, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de interesse do Município ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução
do contrato;
PARAGRAFO SEXTO: Permitir o acompanhamento e a
ﬁscalização da execução do contrato por servidor designado pela CONTRATANTE para esse ﬁm, em conformidade
com o art. 67 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93;
PARAGRAFO SETIMO: Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
ﬁzerem necessários ao quantitativo do objeto licitado, de
acordo com o limite estabelecido no art. 65, § 1º da Lei
nº 8.666/93;

n.º 063/2020, através de cheque nominativo, na tesouraria
da Prefeitura Municipal de Araruama, ou crédito bancário,
conforme o caso, em 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Qualquer pagamento só
será efetuado se na Nota Fiscal/Fatura constar o atestado
da prestação dos serviços, caso ocorra atraso ou antecipação no pagamento, para compensação ﬁnanceira, será
adotada a Taxa Referencial – TR, pro rata die.
PARÁGRAFO SEGUNDO. A penalização por eventuais atrasos de pagamentos será procedida por multa no
valor de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor da
obrigação, por atraso superior a 30 (trinta) dias contados
da data do adimplemento.

PARAGRAFO OITAVO: Executar o objeto no local
determinado no Termo de Referência conforme solicitação
da Secretaria Requisitante;

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

PARAGRAFO NONO: Zelar pela qualidade do objeto
oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer de sua
execução;

A entrega dos objetos estará condicionada ao disposto
nos itens 19 e 20, do Edital Pregão Presencial – SRP n.º
063/2020.

sem aplicação das penalidades cabíveis, conﬁrmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados,
desde que a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento; convocar os demais fornecedores visando
igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUINTO. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO
A publicação dos preços registrados será efetuada no
Diário Oﬁcial do Município, trimestralmente, em cumprimento ao disposto no art. 15, § 2º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

PARAGRAFO DÉCIMO: Manter contato permanente
com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada
da nota de empenho;

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela
secretaria requisitante, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que veriﬁcar
na entrega do objeto;

Os adjudicatários inadimplentes estarão sujeitos às
penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93,
bem como da legislação municipal sobre o assunto, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Refazer ou substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época
o objeto aceito, desde que ﬁque comprovada a existência
de não conformidade com o exigido no certame, somente
possível de aferição com a devida utilização;

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS

PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se veriﬁcarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou
de materiais empregados, nos prazos estipulados, para
que se efetue a correção de situações adversas e para o
atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações
da Contratante;
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS GERENCIADORES E PARTICIPANTES
I. Atestar a entrega do objeto do contrato por meio do
Gestor do contrato;
II. Efetuar os pagamentos às empresas fornecedoras,
na forma estabelecida nesta Ata e nos costumes do Edital.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado de acordo com o teor
constante pelo item 24 do Edital Pregão Presencial – SRP

Fica eleito desde já o foro da Comarca de Araruama,
Estado do Rio de Janeiro, para dirimir questões oriundas
desta Ata, renunciando as partes a qualquer outro por
privilegiado que seja.

Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços,
os preços registrados serão ﬁxos e irreajustáveis, salvo
as condições abaixo descritas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 063/2020, bem como as propostas das empresas
especiﬁcadas nos autos do processo administrativo n.º
14.800/2020.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os casos omissos serão
resolvidos com observância das disposições constantes
na Lei 8.666/93, bem como na legislação municipal.
Araruama, 09 de julho de 2020.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65 da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O preço registrado poderá
ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo
dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador
da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador
deverá convocar o fornecedor visando a negociação para
redução de preços e sua adequação ao praticado; frustrada
a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido; convocar os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUARTO. Quando o preço de mercado
tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não
puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador
poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
LIVIA BELLO
Prefeita
ANA PAULA BRAGANÇA CORRÊA
Secretária Municipal de Saúde
C. G. LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
CONCEIÇÃO GOMES LIMA
Representante Legal
Testemunhas:
____________________________
Nome:
CPF:
_____________________________
Nome:
CPF:
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Aos nove dias do mês de julho do ano de 2020, o
MUNICÍPIO DE ARARUAMA, Estado do Rio de Janeiro,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Avenida John Kennedy, n.° 120, Centro, Araruama/RJ,
inscrito no CNPJ(MF) sob o n.º 28.531.762/0001-33,
neste ato representado pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, Lívia Soares Bello da Silva, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 094.591.857-70,
portadora da carteira de identidade RG nº 20.121.579-5,
residente e domiciliada nesta Cidade e pela Secretária
Municipal de Saúde, Sr.ª Ana Paula Bragança Correa,
brasileira, solteira, portadora da carteira identidade nº
000.404.641, expedida pelo COREN, inscrita no CPF
sob o nº 020.787.147-71, residente e domiciliada nesta
Cidade; doravante simplesmente denominado ÓRGÃO
GERENCIADOR, em face da classiﬁcação das propostas
de preços no Pregão Presencial – SRP n.º 063/2020,
Itens

para formação da Ata de Registro de Preços, tendo como
fundamento a Ata de julgamento e classiﬁcação das
propostas, RESOLVE registrar os preços para futura
e eventual aquisição de material hospitalar visando
atender a nova unidade de saúde – Hospital Municipal
Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis) meses.
Estando de acordo com as especiﬁcações no Termo
de Referência da SESAU – ANEXO I do Edital às ﬂs.
182/189 e na Ata de Sessão Pública constante às ﬂs.
954/955 do processo administrativo n.º 14.800/2020, que
passam a fazer parte integrante desta Ata de Registro
de Preços, tendo sido a(s) sociedades empresária(s)
classiﬁcada(s) com os respectivos itens e preços. A
presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06
(seis) meses, a partir de sua publicação e a mesma será
utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde, como órgão
gerenciador, na forma prevista no instrumento editalício,
com as sociedades empresarias que tiverem preços registrados, na forma do ANEXO I. Tendo sido cumpridas todas
as formalidades legais e nada mais havendo a constar,

ESPECIFICAÇÃO

lavrando-se esta Ata que vai assinada pela Exma. Sra.
Prefeita do Município de Araruama, pela Secretaria, bem
como pelos representantes das sociedades empresárias
com preços registrados, devendo a mesma ser publicada
no Diário Oﬁcial do Município para que opere seus jurídicos e legais efeitos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na futura e eventual O objeto é o Registro
de Preços para futura e eventual aquisição de material
hospitalar visando atender a nova unidade de saúde –
Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de
06 (seis) meses, referente ao Edital do Pregão Presencial
– SRP n.º 063/2020 e seus anexos nos autos do processo
administrativo n. 14.800/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO/DA VALIDADE
DOS PREÇOS

QTD

UNID

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

Aquisição de material hospitalar visando atender a
nova unidade de saúde – Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis) meses.
4

Almotolia (Frasco p/ soluções antissépticas) 250ml - âmbar

400

UNID

J-PROLAB

R$ 4,86

R$ 1.944,00

11

CANULA METALICA PARA TRAQUEOSTOMIA, TAM1,
5MM

10

UNID

CPL MEDICAL

R$ 120,29

R$ 1.202,90

12

CANULA METALICA PARA TRAQUEOSTOMIA, TAM2,
6MM

10

UNID

CPL MEDICAL

R$ 120,29

R$ 1.202,90

28

CATETER, ARTERIA UMBILICAL 3.0F, ESTERIL, DESCARTAVEL

100

UNID

BCI MEICAL

R$ 62,39

R$ 6.239,00

29

CATETER, ARTERIA UMBILICAL 38 A 41CM, 3,5F, ESTERIL, DESCARTAVEL

100

UNID

BCI MEICAL

R$ 66,45

R$ 6.648,00

30

CATETER. ARTERIA UMBILICAL 38 A 41CM. 2.5F. ESTERIL. DESCARTAVEL

100

UNID

BCI MEICAL

R$ 66,45

R$ 6.645,00

31

CATETER. ARTERIA UMBILICAL 41CM DE COMPRIMENTO DIAMETRO 4.0F. ESTERIL. DESCARTAVEL

100

UNID

BCI MEICAL

R$ 62,35

R$ 6.235,00

54

Equipo p/ soro c/ injetor em Y, c/ câmara gotejadora, ﬂexível, c/ perfeita vedação, entrada de ar (suspiro), conector
universal, penetrador tri facetado p/ adaptação em ampola
plástica e frasco de vidro (uso em sistema fechado), pinça
rolete de alta precisão comp. mínimo de 1,40cm, estéril,
descartável.

30.000

UNID

MEDSONDA

R$ 1,88

R$ 56.400,00

113

Sonda Nasogástrica, polivinil, estéril descartável longa nº
04

360

UNID

MEDSONDA

R$ 2,60

R$ 936,00

114

Sonda Nasogástrica, polivinil, estéril descartável longa nº
06

480

UNID

MEDSONDA

R$ 2,52

R$ 1.209,60

VALOR TOTAL
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A presente Ata de Registro
de Preços terá a validade de 06 (seis) meses, a partir da
sua Publicação.

R$ 88.659,40

CNPJ N°: 28.834.716/0001-03

Telefone: 21 27185290

PARÁGRAFO SEGUNDO. O Fornecedor classiﬁcado
é o que segue:

Endereço: Rua Benjamin Constant, 292, Barreto..

Empresa Fornecedora (Razão Social): CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Endereço Eletrônico: contatocarmed@gmail.com

Cidade: Niterói

UF:RJ

CEP:24.110-002

Representante: Silvania Grativol Marchon Teixeira
RG nº / Órgão Expedidor / UF:
CPF: 075.727.527-30
8004 CRF/RJJ
PARÁGRAFO TERCEIRO. Durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços, o Município de Araruama
não será obrigado a adquirir os itens referidos na Cláusula
Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de
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Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando
julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie às empresas detentoras, ou cancelar
a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantindo às detentoras, neste caso,
o contraditório e a ampla defesa.

que apontará quantitativo a ser contratado, bem como prazo e setores englobados, de acordo com sua necessidade
e conveniência.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS

Cumprir integralmente as condições estabelecidas no
edital do Pregão Presencial – SRP n.º 063/2020.

Será usuário do Registro de Preços o órgão gerenciador SESAU.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Manter, durante o período
de vigência desta Ata, as condições de habilitação e qualiﬁcação do certame licitatório.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os preços ofertados pelas
empresas signatárias da presente Ata de Registro de
Preços são os especiﬁcados na proposta ﬁnal, de acordo
com a respectiva classiﬁcação no Pregão Presencial –
SRP n.º 063/2020.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA(S)
EMPRESA(S) FORNECEDORA(S)

remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se veriﬁcarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou
de materiais empregados, nos prazos estipulados, para
que se efetue a correção de situações adversas e para o
atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações
da Contratante;
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS GERENCIADORES E PARTICIPANTES
I. Atestar a entrega do objeto do contrato por meio do
Gestor do contrato;

PARÁGRAFO SEGUNDO. Responsabilizar-se pelos
danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do
contrato, na forma do que dispõe o art. 70 da lei 8.666/93.

II. Efetuar os pagamentos às empresas fornecedoras,
na forma estabelecida nesta Ata e nos costumes do Edital.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para cada item de que trata
esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas
e condições constantes do Edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 063/2020, que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Cumprir todas as exigências contidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.
PARÁGRAFO QUARTO: Assinar a Ata de Registro
de Preços;

O pagamento será efetuado de acordo com o teor
constante pelo item 24 do Edital Pregão Presencial – SRP
n.º 063/2020, através de cheque nominativo, na tesouraria
da Prefeitura Municipal de Araruama, ou crédito bancário,
conforme o caso, em 30 (trinta) dias.

PARÁGRAFO TERCEIRO. O preço unitário a ser pago
por item será o constante da(s) proposta(s) apresentada(s) no Pregão Presencial – SRP n.º 063/2020, pela(s)
empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(ais)
também a integram.

PARAGRAFO QUINTO: Manter sigilo, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de interesse do Município ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução
do contrato;

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Qualquer pagamento só
será efetuado se na Nota Fiscal/Fatura constar o atestado
da prestação dos serviços, caso ocorra atraso ou antecipação no pagamento, para compensação ﬁnanceira, será
adotada a Taxa Referencial – TR, pro rata die.

PARÁGRAFO QUARTO. A Ata de Registro de Preços
oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua vigência,
poderá ser utilizada por outros Órgãos ou Entidades não
participantes, com a devida anuência do Órgão Gerenciador, de acordo com a legislação vigente.

PARAGRAFO SEXTO: Permitir o acompanhamento e a
ﬁscalização da execução do contrato por servidor designado pela CONTRATANTE para esse ﬁm, em conformidade
com o art. 67 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93;

PARÁGRAFO SEGUNDO. A penalização por eventuais atrasos de pagamentos será procedida por multa no
valor de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor da
obrigação, por atraso superior a 30 (trinta) dias contados
da data do adimplemento.

CLÁUSULA QUARTA – DA EMISSÃO DOS PEDIDOS/ PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
A licitante vencedora deverá entregar o objeto pelo
período de 06 (seis) meses, a contar da data da publicação
da Ata de Registro de Preços.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Município de Araruama,
através da SESAU, respeitada a ordem de registro, selecionará as empresas para os quais serão emitidos os pedidos.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Os materiais deverão ser
entregues impreterivelmente em até 05 dias corridos após
emissão da nota de empenho e autorização de fornecimento da DIALP – Divisão de Almoxarifado e Patrimônio
da Secretaria Municipal de Saúde
PARÁGRAFO TERCEIRO. Os materiais deverão ser
entregues na DIALP, situada na Avenida Getúlio Vargas,
s/nº - Centro - Araruama/RJ;
PARÁGRAFO QUARTO. A empresa convocada que
não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços, estará sujeita às sanções previstas neste
edital. Neste caso, o Município de Araruama convocará,
obedecida a ordem de classiﬁcação, a próxima empresa
registrada no SRP, se for o caso.
PARÁGRAFO QUINTO. A contratação decorrente do
presente Registro de Preços, será requerida pela SESAU

PARAGRAFO SETIMO: Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
ﬁzerem necessários ao quantitativo do objeto licitado, de
acordo com o limite estabelecido no art. 65, § 1º da Lei
nº 8.666/93;
PARAGRAFO OITAVO: Executar o objeto no local
determinado no Termo de Referência conforme solicitação
da Secretaria Requisitante;
PARAGRAFO NONO: Zelar pela qualidade do objeto
oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer de sua
execução;
PARAGRAFO DÉCIMO: Manter contato permanente
com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada
da nota de empenho;
PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela
secretaria requisitante, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que veriﬁcar
na entrega do objeto;
PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Refazer ou substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época
o objeto aceito, desde que ﬁque comprovada a existência
de não conformidade com o exigido no certame, somente
possível de aferição com a devida utilização;
PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Reparar, corrigir,

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos objetos estará condicionada ao disposto
nos itens 19 e 20, do Edital Pregão Presencial – SRP n.º
063/2020.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
Os adjudicatários inadimplentes estarão sujeitos às
penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93,
bem como da legislação municipal sobre o assunto, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS
Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços,
os preços registrados serão ﬁxos e irreajustáveis, salvo
as condições abaixo descritas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65 da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O preço registrado poderá
ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo
dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador
da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
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PARÁGRAFO TERCEIRO. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador
deverá convocar o fornecedor visando a negociação para
redução de preços e sua adequação ao praticado; frustrada
a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido; convocar os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUARTO. Quando o preço de mercado
tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não
puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador
poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação das penalidades cabíveis, conﬁrmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados,
desde que a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento; convocar os demais fornecedores visando
igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUINTO. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos nove dias do mês de julho do ano de 2020, o
MUNICÍPIO DE ARARUAMA, Estado do Rio de Janeiro,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Avenida John Kennedy, n.° 120, Centro, Araruama/RJ,
inscrito no CNPJ(MF) sob o n.º 28.531.762/0001-33,
neste ato representado pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, Lívia Soares Bello da Silva, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 094.591.857-70,
portadora da carteira de identidade RG nº 20.121.579-5,
residente e domiciliada nesta Cidade e pela Secretária
Municipal de Saúde, Sr.ª Ana Paula Bragança Correa,
brasileira, solteira, portadora da carteira identidade nº
000.404.641, expedida pelo COREN, inscrita no CPF
sob o nº 020.787.147-71, residente e domiciliada nesta
Cidade; doravante simplesmente denominado ÓRGÃO
GERENCIADOR, em face da classiﬁcação das propostas
de preços no Pregão Presencial – SRP n.º 063/2020,
Itens

na Lei 8.666/93, bem como na legislação municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO
Araruama, 09 de julho de 2020.
A publicação dos preços registrados será efetuada no
Diário Oﬁcial do Município, trimestralmente, em cumprimento ao disposto no art. 15, § 2º da Lei 8.666/93.

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
LIVIA BELLO
Prefeita

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
Fica eleito desde já o foro da Comarca de Araruama,
Estado do Rio de Janeiro, para dirimir questões oriundas
desta Ata, renunciando as partes a qualquer outro por
privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

ANA PAULA BRAGANÇA CORRÊA
Secretária Municipal de Saúde
CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Silvania Grativol Marchon Teixeira
Representante Legal
Testemunhas:

Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 063/2020, bem como as propostas das empresas
especiﬁcadas nos autos do processo administrativo n.º
14.800/2020.

____________________________
Nome:
CPF:
_____________________________
Nome:
CPF:

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os casos omissos serão
resolvidos com observância das disposições constantes
para formação da Ata de Registro de Preços, tendo como
fundamento a Ata de julgamento e classiﬁcação das
propostas, RESOLVE registrar os preços para futura
e eventual aquisição de material hospitalar visando
atender a nova unidade de saúde – Hospital Municipal
Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis) meses.
Estando de acordo com as especiﬁcações no Termo
de Referência da SESAU – ANEXO I do Edital às ﬂs.
182/189 e na Ata de Sessão Pública constante às ﬂs.
954/955 do processo administrativo n.º 14.800/2020, que
passam a fazer parte integrante desta Ata de Registro
de Preços, tendo sido a(s) sociedades empresária(s)
classiﬁcada(s) com os respectivos itens e preços. A
presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06
(seis) meses, a partir de sua publicação e a mesma será
utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde, como órgão
gerenciador, na forma prevista no instrumento editalício,
com as sociedades empresarias que tiverem preços registrados, na forma do ANEXO I. Tendo sido cumpridas todas
as formalidades legais e nada mais havendo a constar,

ESPECIFICAÇÃO

lavrando-se esta Ata que vai assinada pela Exma. Sra.
Prefeita do Município de Araruama, pela Secretaria, bem
como pelos representantes das sociedades empresárias
com preços registrados, devendo a mesma ser publicada
no Diário Oﬁcial do Município para que opere seus jurídicos e legais efeitos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na futura e eventual O objeto é o Registro
de Preços para futura e eventual aquisição de material
hospitalar visando atender a nova unidade de saúde –
Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de
06 (seis) meses, referente ao Edital do Pregão Presencial
– SRP n.º 063/2020 e seus anexos nos autos do processo
administrativo n. 14.800/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO/DA VALIDADE
DOS PREÇOS

QTD

UNID

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

Aquisição de material hospitalar visando atender a
nova unidade de saúde – Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis) meses.
1

Ácido peracético 3,5%, Galão de 5 litros

20

GL

COSMODERMA

R$ 244,00

R$ 4.880,00

3

Álcool comercial 92,8 % - 1000ml

720

LT

TUPI

R$ 11,50

R$ 8.280,00

18

CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS - pediátrico

1.200

UNID

SOLIDOR

R$ 92,38

R$ 110.856,00

32

COBRE CORPO - TAM. INFANTIL

200

UNID

KOBRE K

R$ 10,99

R$ 2.198,00

33

COBRE CORPO PLASTIFICADO. CINZA. TAMANHO RECEM NASCIDO

300

UNID

KOBRE K

R$ 7,85

R$ 2.355,00

55

Equipo p/ soro pediátrico c/ câmara graduada de 150ml, c/
microgotas, atóxico apirogênico, tubo em pvc cristal atóxico
com perfeita vedação, penetrador tri facetado p/ adaptação
em ampola plástica e frasco de vidro (uso em sistema fechado), pinça rolete de alta precisão,câmara rígida, gotejador ﬂexível, comp. mínimo de 1,40cm, estéril, descartável

15.000

UNID

BIOSANI

R$

R$ 87.450,00
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85

Integrador Quimico Classe 5 com 100 de ponto único para
controle de ciclos de esterilização a vapor entre 121º e
134º C (indicador quimico para autoclave)

300

CX

MAXXIMED

R$

R$ 35.700,00

90

MÁSCARA DESCARTÁVEL RETANGULAR SIMPLES

50.000

UNID

NURMED

R$

R$ 112.000,00

119

TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL

200

UNID

G TECH

R$ 18,77

R$ 3.754,00

VALOR TOTAL
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A presente Ata de Registro
de Preços terá a validade de 06 (seis) meses, a partir da
sua Publicação.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O Fornecedor classiﬁcado
é o que segue:

R$ 367.473,00
por item será o constante da(s) proposta(s) apresentada(s) no Pregão Presencial – SRP n.º 063/2020, pela(s)
empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(ais)
também a integram.

Empresa Fornecedora (Razão Social): ESPECIFARMA
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

PARÁGRAFO QUARTO. A Ata de Registro de Preços
oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua vigência,
poderá ser utilizada por outros Órgãos ou Entidades não
participantes, com a devida anuência do Órgão Gerenciador, de acordo com a legislação vigente.

Telefone: (21) 24179700/ (21) 3626-3200

CLÁUSULA QUARTA – DA EMISSÃO DOS PEDIDOS/ PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

CNPJ N°: 00.085.822/0001-12

Endereço: Estrada da Pedra, 5100, Guaratiba.
Cidade:

UF: RJ

CEP: 23.030-380

Endereço Eletrônico:
Representante: MARCELO FREITAS LOPES
RG nº/Órg. Expedidor/UF:
CPF: 949.034.417-68
059192476 IFP/RJ
PARÁGRAFO TERCEIRO. Durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços, o Município de Araruama
não será obrigado a adquirir os itens referidos na Cláusula
Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando
julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie às empresas detentoras, ou cancelar
a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantindo às detentoras, neste caso,
o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS
Será usuário do Registro de Preços o órgão gerenciador SESAU.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os preços ofertados pelas
empresas signatárias da presente Ata de Registro de
Preços são os especiﬁcados na proposta ﬁnal, de acordo
com a respectiva classiﬁcação no Pregão Presencial –
SRP n.º 063/2020.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Para cada item de que trata
esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas
e condições constantes do Edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 063/2020, que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.
PARÁGRAFO TERCEIRO. O preço unitário a ser pago

A licitante vencedora deverá entregar o objeto pelo
período de 06 (seis) meses, a contar da data da publicação
da Ata de Registro de Preços.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Município de Araruama,
através da SESAU, respeitada a ordem de registro, selecionará as empresas para os quais serão emitidos os pedidos.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Os materiais deverão ser
entregues impreterivelmente em até 05 dias corridos após
emissão da nota de empenho e autorização de fornecimento da DIALP – Divisão de Almoxarifado e Patrimônio
da Secretaria Municipal de Saúde
PARÁGRAFO TERCEIRO. Os materiais deverão ser
entregues na DIALP, situada na Avenida Getúlio Vargas,
s/nº - Centro - Araruama/RJ;
PARÁGRAFO QUARTO. A empresa convocada que
não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços, estará sujeita às sanções previstas neste
edital. Neste caso, o Município de Araruama convocará,
obedecida a ordem de classiﬁcação, a próxima empresa
registrada no SRP, se for o caso.
PARÁGRAFO QUINTO. A contratação decorrente do
presente Registro de Preços, será requerida pela SESAU
que apontará quantitativo a ser contratado, bem como prazo e setores englobados, de acordo com sua necessidade
e conveniência.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA(S)
EMPRESA(S) FORNECEDORA(S)
Cumprir integralmente as condições estabelecidas no
edital do Pregão Presencial – SRP n.º 063/2020.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Manter, durante o período
de vigência desta Ata, as condições de habilitação e qualiﬁcação do certame licitatório.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Responsabilizar-se pelos
danos causados diretamente à Administração ou a tercei-

ros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do
contrato, na forma do que dispõe o art. 70 da lei 8.666/93.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Cumprir todas as exigências contidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.
PARÁGRAFO QUARTO: Assinar a Ata de Registro
de Preços;
PARAGRAFO QUINTO: Manter sigilo, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de interesse do Município ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução
do contrato;
PARAGRAFO SEXTO: Permitir o acompanhamento e a
ﬁscalização da execução do contrato por servidor designado pela CONTRATANTE para esse ﬁm, em conformidade
com o art. 67 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93;
PARAGRAFO SETIMO: Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
ﬁzerem necessários ao quantitativo do objeto licitado, de
acordo com o limite estabelecido no art. 65, § 1º da Lei
nº 8.666/93;
PARAGRAFO OITAVO: Executar o objeto no local
determinado no Termo de Referência conforme solicitação
da Secretaria Requisitante;
PARAGRAFO NONO: Zelar pela qualidade do objeto
oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer de sua
execução;
PARAGRAFO DÉCIMO: Manter contato permanente
com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada
da nota de empenho;
PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela
secretaria requisitante, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que veriﬁcar
na entrega do objeto;
PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Refazer ou substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época
o objeto aceito, desde que ﬁque comprovada a existência
de não conformidade com o exigido no certame, somente
possível de aferição com a devida utilização;
PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se veriﬁcarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou
de materiais empregados, nos prazos estipulados, para
que se efetue a correção de situações adversas e para o
atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações
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da Contratante;
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS GERENCIADORES E PARTICIPANTES
I. Atestar a entrega do objeto do contrato por meio do
Gestor do contrato;
II. Efetuar os pagamentos às empresas fornecedoras,
na forma estabelecida nesta Ata e nos costumes do Edital.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado de acordo com o teor
constante pelo item 24 do Edital Pregão Presencial – SRP
n.º 063/2020, através de cheque nominativo, na tesouraria
da Prefeitura Municipal de Araruama, ou crédito bancário,
conforme o caso, em 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Qualquer pagamento só
será efetuado se na Nota Fiscal/Fatura constar o atestado
da prestação dos serviços, caso ocorra atraso ou antecipação no pagamento, para compensação ﬁnanceira, será
adotada a Taxa Referencial – TR, pro rata die.
PARÁGRAFO SEGUNDO. A penalização por eventuais atrasos de pagamentos será procedida por multa no
valor de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor da
obrigação, por atraso superior a 30 (trinta) dias contados
da data do adimplemento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos objetos estará condicionada ao disposto
nos itens 19 e 20, do Edital Pregão Presencial – SRP n.º
063/2020.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
Os adjudicatários inadimplentes estarão sujeitos às
penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93,
bem como da legislação municipal sobre o assunto, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos nove dias do mês de julho do ano de 2020, o
MUNICÍPIO DE ARARUAMA, Estado do Rio de Janeiro,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Avenida John Kennedy, n.° 120, Centro, Araruama/RJ,
inscrito no CNPJ(MF) sob o n.º 28.531.762/0001-33,
neste ato representado pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, Lívia Soares Bello da Silva, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 094.591.857-70,
portadora da carteira de identidade RG nº 20.121.579-5,
residente e domiciliada nesta Cidade e pela Secretária
Municipal de Saúde, Sr.ª Ana Paula Bragança Correa,
brasileira, solteira, portadora da carteira identidade nº
000.404.641, expedida pelo COREN, inscrita no CPF
sob o nº 020.787.147-71, residente e domiciliada nesta
Cidade; doravante simplesmente denominado ÓRGÃO
GERENCIADOR, em face da classiﬁcação das propostas
de preços no Pregão Presencial – SRP n.º 063/2020,

Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços,
os preços registrados serão ﬁxos e irreajustáveis, salvo
as condições abaixo descritas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65 da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O preço registrado poderá
ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo
dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador
da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador
deverá convocar o fornecedor visando a negociação para
redução de preços e sua adequação ao praticado; frustrada
a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido; convocar os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUARTO. Quando o preço de mercado
tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não
puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador
poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação das penalidades cabíveis, conﬁrmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados,
desde que a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento; convocar os demais fornecedores visando
igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUINTO. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
Fica eleito desde já o foro da Comarca de Araruama,
Estado do Rio de Janeiro, para dirimir questões oriundas
desta Ata, renunciando as partes a qualquer outro por
privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 063/2020, bem como as propostas das empresas
especiﬁcadas nos autos do processo administrativo n.º
14.800/2020.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os casos omissos serão
resolvidos com observância das disposições constantes
na Lei 8.666/93, bem como na legislação municipal.
Araruama, 09 de julho de 2020.
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
LIVIA BELLO
Prefeita
ANA PAULA BRAGANÇA CORRÊA
Secretária Municipal de Saúde
ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
MARCELO FREITAS LOPES
Representante Legal
Testemunhas:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO

____________________________
Nome:
CPF:

A publicação dos preços registrados será efetuada no
Diário Oﬁcial do Município, trimestralmente, em cumprimento ao disposto no art. 15, § 2º da Lei 8.666/93.

_____________________________
Nome:
CPF:

para formação da Ata de Registro de Preços, tendo como
fundamento a Ata de julgamento e classiﬁcação das
propostas, RESOLVE registrar os preços para futura
e eventual aquisição de material hospitalar visando
atender a nova unidade de saúde – Hospital Municipal
Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis) meses.
Estando de acordo com as especiﬁcações no Termo
de Referência da SESAU – ANEXO I do Edital às ﬂs.
182/189 e na Ata de Sessão Pública constante às ﬂs.
954/955 do processo administrativo n.º 14.800/2020, que
passam a fazer parte integrante desta Ata de Registro
de Preços, tendo sido a(s) sociedades empresária(s)
classiﬁcada(s) com os respectivos itens e preços. A
presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06
(seis) meses, a partir de sua publicação e a mesma será
utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde, como órgão
gerenciador, na forma prevista no instrumento editalício,
com as sociedades empresarias que tiverem preços registrados, na forma do ANEXO I. Tendo sido cumpridas todas
as formalidades legais e nada mais havendo a constar,

lavrando-se esta Ata que vai assinada pela Exma. Sra.
Prefeita do Município de Araruama, pela Secretaria, bem
como pelos representantes das sociedades empresárias
com preços registrados, devendo a mesma ser publicada
no Diário Oﬁcial do Município para que opere seus jurídicos e legais efeitos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na futura e eventual O objeto é o Registro
de Preços para futura e eventual aquisição de material
hospitalar visando atender a nova unidade de saúde –
Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de
06 (seis) meses, referente ao Edital do Pregão Presencial
– SRP n.º 063/2020 e seus anexos nos autos do processo
administrativo n. 14.800/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO/DA VALIDADE
DOS PREÇOS
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Itens

ESPECIFICAÇÃO

QTD

UNID

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

Aquisição de material hospitalar visando atender a
nova unidade de saúde – Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis) meses.
2

Água Oxigenada 10 Vol. 1000 ml

1200

LT

VIC PHARMA

R$ 6,36

R$ 7.632,00

51

ELETRODO PARA E.C.G NEO NATAL C/50

2000

PCT

MAXICOR

R$ 19,52

R$ 39.040,00

52

ELETRODO DESCARTAVEL INFANTIL C/50

2000

PCT

MAXICOR

R$ 19,52

R$ 39.040,00

84

Fralda Descartável p/ bebê tamanho P , formato anatômico,
feita em ﬂoc gel, presa na cintura por ﬁta adesiva local,
com elástico nas pernas, acondicionado em pacote, com
24 unidades

3.000

PCT

BABY WILLY

R$ 10,68

R$ 32.040,00

VALOR TOTAL
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A presente Ata de Registro
de Preços terá a validade de 06 (seis) meses, a partir da
sua Publicação.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O Fornecedor classiﬁcado
é o que segue:
Empresa Fornecedora (Razão Social): INVICTOS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ N°: 14.912.933/0001-60

Telefone: 22 27783548 / 22 9 88321832

Endereço: Rua Lourival de Mendes Ramos, 17, e 29,
Extensão Santa Ely.
Cidade: Casimiro
UF:RJ
de Abreu.

CEP: 28.860-000

Endereço Eletrônico: pregao@invictosdistribuidora.
com.br
Representante: Rafael Cardoso Ferreira
RG nº / Órgão Expedidor / UF:
CPF: 106.487.527-04
020.454.477-9 DETRAN/RJ
PARÁGRAFO TERCEIRO. Durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços, o Município de Araruama
não será obrigado a adquirir os itens referidos na Cláusula
Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando
julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie às empresas detentoras, ou cancelar
a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantindo às detentoras, neste caso,
o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS
Será usuário do Registro de Preços o órgão gerenciador SESAU.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os preços ofertados pelas
empresas signatárias da presente Ata de Registro de
Preços são os especiﬁcados na proposta ﬁnal, de acordo
com a respectiva classiﬁcação no Pregão Presencial –

R$ 117.752,00
SRP n.º 063/2020.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Para cada item de que trata
esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas
e condições constantes do Edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 063/2020, que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.
PARÁGRAFO TERCEIRO. O preço unitário a ser pago
por item será o constante da(s) proposta(s) apresentada(s) no Pregão Presencial – SRP n.º 063/2020, pela(s)
empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(ais)
também a integram.
PARÁGRAFO QUARTO. A Ata de Registro de Preços
oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua vigência,
poderá ser utilizada por outros Órgãos ou Entidades não
participantes, com a devida anuência do Órgão Gerenciador, de acordo com a legislação vigente.
CLÁUSULA QUARTA – DA EMISSÃO DOS PEDIDOS/ PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
A licitante vencedora deverá entregar o objeto pelo
período de 06 (seis) meses, a contar da data da publicação
da Ata de Registro de Preços.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Município de Araruama,
através da SESAU, respeitada a ordem de registro, selecionará as empresas para os quais serão emitidos os pedidos.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Os materiais deverão ser
entregues impreterivelmente em até 05 dias corridos após
emissão da nota de empenho e autorização de fornecimento da DIALP – Divisão de Almoxarifado e Patrimônio
da Secretaria Municipal de Saúde
PARÁGRAFO TERCEIRO. Os materiais deverão ser
entregues na DIALP, situada na Avenida Getúlio Vargas,
s/nº - Centro - Araruama/RJ;
PARÁGRAFO QUARTO. A empresa convocada que
não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços, estará sujeita às sanções previstas neste
edital. Neste caso, o Município de Araruama convocará,
obedecida a ordem de classiﬁcação, a próxima empresa
registrada no SRP, se for o caso.

PARÁGRAFO QUINTO. A contratação decorrente do
presente Registro de Preços, será requerida pela SESAU
que apontará quantitativo a ser contratado, bem como prazo e setores englobados, de acordo com sua necessidade
e conveniência.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA(S)
EMPRESA(S) FORNECEDORA(S)
Cumprir integralmente as condições estabelecidas no
edital do Pregão Presencial – SRP n.º 063/2020.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Manter, durante o período
de vigência desta Ata, as condições de habilitação e qualiﬁcação do certame licitatório.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Responsabilizar-se pelos
danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do
contrato, na forma do que dispõe o art. 70 da lei 8.666/93.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Cumprir todas as exigências contidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.
PARÁGRAFO QUARTO: Assinar a Ata de Registro
de Preços;
PARAGRAFO QUINTO: Manter sigilo, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de interesse do Município ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução
do contrato;
PARAGRAFO SEXTO: Permitir o acompanhamento e a
ﬁscalização da execução do contrato por servidor designado pela CONTRATANTE para esse ﬁm, em conformidade
com o art. 67 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93;
PARAGRAFO SETIMO: Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
ﬁzerem necessários ao quantitativo do objeto licitado, de
acordo com o limite estabelecido no art. 65, § 1º da Lei
nº 8.666/93;
PARAGRAFO OITAVO: Executar o objeto no local
determinado no Termo de Referência conforme solicitação
da Secretaria Requisitante;
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PARAGRAFO NONO: Zelar pela qualidade do objeto
oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer de sua
execução;
PARAGRAFO DÉCIMO: Manter contato permanente
com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada
da nota de empenho;

ais atrasos de pagamentos será procedida por multa no
valor de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor da
obrigação, por atraso superior a 30 (trinta) dias contados
da data do adimplemento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela
secretaria requisitante, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que veriﬁcar
na entrega do objeto;

A entrega dos objetos estará condicionada ao disposto
nos itens 19 e 20, do Edital Pregão Presencial – SRP n.º
063/2020.

PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Refazer ou substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época
o objeto aceito, desde que ﬁque comprovada a existência
de não conformidade com o exigido no certame, somente
possível de aferição com a devida utilização;

Os adjudicatários inadimplentes estarão sujeitos às
penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93,
bem como da legislação municipal sobre o assunto, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS
PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se veriﬁcarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou
de materiais empregados, nos prazos estipulados, para
que se efetue a correção de situações adversas e para o
atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações
da Contratante;
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS GERENCIADORES E PARTICIPANTES
I. Atestar a entrega do objeto do contrato por meio do
Gestor do contrato;
II. Efetuar os pagamentos às empresas fornecedoras,
na forma estabelecida nesta Ata e nos costumes do Edital.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado de acordo com o teor
constante pelo item 24 do Edital Pregão Presencial – SRP
n.º 063/2020, através de cheque nominativo, na tesouraria
da Prefeitura Municipal de Araruama, ou crédito bancário,
conforme o caso, em 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Qualquer pagamento só
será efetuado se na Nota Fiscal/Fatura constar o atestado
da prestação dos serviços, caso ocorra atraso ou antecipação no pagamento, para compensação ﬁnanceira, será
adotada a Taxa Referencial – TR, pro rata die.
PARÁGRAFO SEGUNDO. A penalização por eventuATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos nove dias do mês de julho do ano de 2020, o
MUNICÍPIO DE ARARUAMA, Estado do Rio de Janeiro,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Avenida John Kennedy, n.° 120, Centro, Araruama/RJ,
inscrito no CNPJ(MF) sob o n.º 28.531.762/0001-33,
neste ato representado pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, Lívia Soares Bello da Silva, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 094.591.857-70,
portadora da carteira de identidade RG nº 20.121.579-5,
residente e domiciliada nesta Cidade e pela Secretária

Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços,
os preços registrados serão ﬁxos e irreajustáveis, salvo
as condições abaixo descritas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65 da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O preço registrado poderá
ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo
dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador
da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador
deverá convocar o fornecedor visando a negociação para
redução de preços e sua adequação ao praticado; frustrada
a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido; convocar os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação.

fornecimento; convocar os demais fornecedores visando
igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUINTO. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO
A publicação dos preços registrados será efetuada no
Diário Oﬁcial do Município, trimestralmente, em cumprimento ao disposto no art. 15, § 2º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
Fica eleito desde já o foro da Comarca de Araruama,
Estado do Rio de Janeiro, para dirimir questões oriundas
desta Ata, renunciando as partes a qualquer outro por
privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 063/2020, bem como as propostas das empresas
especiﬁcadas nos autos do processo administrativo n.º
14.800/2020.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os casos omissos serão
resolvidos com observância das disposições constantes
na Lei 8.666/93, bem como na legislação municipal.
Araruama, 09 de julho de 2020.
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
LIVIA BELLO
Prefeita
ANA PAULA BRAGANÇA CORRÊA
Secretária Municipal de Saúde
INVICTOS DISTRIBUIDORA LTDA
Rafael Cardoso Ferreira
Representante Legal

PARÁGRAFO QUARTO. Quando o preço de mercado
tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não
puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador
poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação das penalidades cabíveis, conﬁrmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados,
desde que a comunicação ocorra antes do pedido de

Testemunhas:
____________________________
Nome:
CPF:
_____________________________
Nome:
CPF:

Municipal de Saúde, Sr.ª Ana Paula Bragança Correa,
brasileira, solteira, portadora da carteira identidade nº
000.404.641, expedida pelo COREN, inscrita no CPF
sob o nº 020.787.147-71, residente e domiciliada nesta
Cidade; doravante simplesmente denominado ÓRGÃO
GERENCIADOR, em face da classiﬁcação das propostas
de preços no Pregão Presencial – SRP n.º 063/2020,
para formação da Ata de Registro de Preços, tendo como
fundamento a Ata de julgamento e classiﬁcação das
propostas, RESOLVE registrar os preços para futura
e eventual aquisição de material hospitalar visando
atender a nova unidade de saúde – Hospital Municipal
Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis) meses.

Estando de acordo com as especiﬁcações no Termo
de Referência da SESAU – ANEXO I do Edital às ﬂs.
182/189 e na Ata de Sessão Pública constante às ﬂs.
954/955 do processo administrativo n.º 14.800/2020, que
passam a fazer parte integrante desta Ata de Registro
de Preços, tendo sido a(s) sociedades empresária(s)
classiﬁcada(s) com os respectivos itens e preços. A
presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06
(seis) meses, a partir de sua publicação e a mesma será
utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde, como órgão
gerenciador, na forma prevista no instrumento editalício,
com as sociedades empresarias que tiverem preços registrados, na forma do ANEXO I. Tendo sido cumpridas todas
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as formalidades legais e nada mais havendo a constar,
lavrando-se esta Ata que vai assinada pela Exma. Sra.
Prefeita do Município de Araruama, pela Secretaria, bem
como pelos representantes das sociedades empresárias
com preços registrados, devendo a mesma ser publicada
no Diário Oﬁcial do Município para que opere seus jurídicos e legais efeitos.
Itens

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na futura e eventual O objeto é o Registro
de Preços para futura e eventual aquisição de material
hospitalar visando atender a nova unidade de saúde –

ESPECIFICAÇÃO

Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de
06 (seis) meses, referente ao Edital do Pregão Presencial
– SRP n.º 063/2020 e seus anexos nos autos do processo
administrativo n. 14.800/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO/DA VALIDADE
DOS PREÇOS

QTD

UNID

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

Aquisição de material hospitalar visando atender a
nova unidade de saúde – Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis) meses.
38

Cobertor de Emergência Manta Térmica Tamanho: 1,32 x
2,13 m

150

UNID

RESGATE SP

R$ 20,54

R$ 3.081,00

39

Compressa de Gaze Hidróﬁla não estéril tipo Queijo

150

RL

POLAR FIX

R$ 46,61

R$ 6.991,50

56

Esponja de Gelatina Absorvível 80 x 125mm

1.000

UND

TECHNEW

R$ 84,74

R$ 84.740,00

61

Fio de sutura absorvivel vicryl PGLA0 agulha 4cm especial
cilindrica ponta conica grossa 1/2 circulo C/36 envelopes.

100

CX

TECNOFIO

R$ 349,00

R$ 34.900,00

62

Fio de sutura algodão C/agulha curva nº4.0 c/24

20

CX

SHALON

R$ 62,49

R$ 1.249,80

63

Fio de Sutura prolene nº 0 C/agulha 1/2 Cilíndrica c/ 3,5mm
com ﬁo de 75cm C/ 24 env.

50

CX

TECNOFIO

R$ 72,23

R$ 3.611,50

64

Fio de Sutura prolene nº 2.0 C/agulha 1/2 Cilíndrica c/
3,1mm com ﬁo de 75cm C/ 24 env.

50

CX

TECNOFIO

R$ 72,23

R$ 3.611,50

65

Fio de Sutura prolene nº 3.0 C/agulha ½ Cilíndrica c/2,5mm
com ﬁo de 75cm C/ 24 env.

50

CX

TECNOFIO

R$ 70,95

R$ 3.547,50

66

Fio de Sutura prolene nº 4.0 C/ agulha 1/2 Cilíndrica c/
2,5mm com ﬁo de 75cm C/ 24 env.

30

CX

TECNOFIO

R$ 70,95

R$ 2.128,50

71

Fio Sutura Catgut Simples nº 0.0 c/ Ag. Cilind. 1/2 circ.
4,0cm c/ 24 env.

40

CX

TECNOFIO

R$ 114,70

R$4.588,00

72

Fio Sutura Linho nº 1.0 c/ Ag. Cilind. 3/8 circ. 3,0 cm c/ 24
env.

20

CX

SHALON

R$ 73,77

R$1.475,40

75

Fio Sutura Nylon Monoﬁlamento nº 2.0 c/ Ag. Triang. 3/8
circ. 3,0 cm c/ 24 env.

30

CX

SHALON

R$ 50,75

R$ 1.522,50

76

Fio Sutura Nylon Monoﬁlamento nº 5.0 c/ Ag. Triang. 3/8
circ. 3,0 cm c/ 24 env.

20

CX

SHALON

R$ 53,40

R$ 1.068,00

77

Fio Sutura Nylon Monoﬁlamento nº 6.0 c/ Ag. Triang. 3/8
circ. 3,0 cm c/ 24 env.

20

CX

SHALON

R$ 53,40

R$ 1.068,00

78

Fio Sutura Poliglatina Absorvível Sintético nº
Cilind. 1/2 circ. 4,0cm c/36 env.

50

CX

SHALON

R$ 354,90

R$ 17.745,00

2.0 c/ Ag.

79

Fio Sutura Poliglatina Absorvível Sintético nº 3.0 c/ Ag. Cilind. 1/2 circ. 4,0cm c/36 env.

50

CX

SHALON

R$ 354,90

R$ 17.745,00

80

Fita Metrica 1,50Mts. Caixa com 12, Multicor.

15

CX

COATS

R$ 57,00

R$ 855,00

82

Fralda Descartável p/ bebê tamanho G, formato anatômico,
feita em ﬂoc gel, presa na cintura por ﬁta adesiva local,
com elástico nas pernas, acondicionado em pacote com 20
unidades

2.000

PCT

CAPRICHO EXUTITA

R$ 15,80

R$ 31.600,00

91

MÁSCARA LARÍNGEA MD DE SILICONE ESTÉRIL 1.0

6

UNID

MD

R$ 59,90

R$ 359,40

92

MÁSCARA LARÍNGEA MD DE SILICONE ESTÉRIL 1.5

6

UNID

MD

R$ 59,90

R$ 359,40

93

MÁSCARA LARÍNGEA MD DE SILICONE ESTÉRIL 2.0

6

UNID

MD

R$ 59,90

R$ 359,40

94

MÁSCARA LARÍNGEA MD DE SILICONE ESTÉRIL 2.5

6

UNID

MD

R$ 59,90

R$ 359,40

95

MÁSCARA LARÍNGEA MD DE SILICONE ESTÉRIL 3.0

6

UNID

MD

R$ 59,90

R$ 359,40

96

MÁSCARA LARÍNGEA MD DE SILICONE ESTÉRIL 3.5

6

UNID

MD

R$ 59,90

R$ 359,40
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97

MÁSCARA LARÍNGEA MD DE SILICONE ESTÉRIL 4.0

12

UNID

MD

R$ 59,90

R$ 718,80

98

MÁSCARA LARÍNGEA MD DE SILICONE ESTÉRIL 5.0

12

UNID

MD

R$ 59,90

R$ 718,80

100

PULSEIRA. MAE/FILHO AZUL

2.000

UNID

PASSEVIP

R$ 2,00

R$ 4.000,00

101

PULSEIRA. MAE/FILHO ROSA

2.000

UNID

PASSEVIP

R$ 2,00

R$ 4.000,00

105

Sapatilha Descartável (pro pé)

20.000

UNID

PROPÉ

R$ 0,44

R$ 8.800,00

113

SONDA DE FOLLEY 2 VIAS N 08

120

UNID

SOLIDOR

R$ 10,55

R$ 1.266,00

VALOR TOTAL
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A presente Ata de Registro
de Preços terá a validade de 06 (seis) meses, a partir da
sua Publicação.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O Fornecedor classiﬁcado
é o que segue:
Empresa Fornecedora (Razão Social): JBT INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA EPP

R$ 243.188,20
instrumento de compromisso.
PARÁGRAFO TERCEIRO. O preço unitário a ser pago
por item será o constante da(s) proposta(s) apresentada(s) no Pregão Presencial – SRP n.º 063/2020, pela(s)
empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(ais)
também a integram.

de vigência desta Ata, as condições de habilitação e qualiﬁcação do certame licitatório.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Responsabilizar-se pelos
danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do
contrato, na forma do que dispõe o art. 70 da lei 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO. A Ata de Registro de Preços
oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua vigência,
poderá ser utilizada por outros Órgãos ou Entidades não
participantes, com a devida anuência do Órgão Gerenciador, de acordo com a legislação vigente.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Cumprir todas as exigências contidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.

Endereço:Av. Getúlio Vargas, n° 2.200, loja 02, Centro.

CLÁUSULA QUARTA – DA EMISSÃO DOS PEDIDOS/ PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

Cidade: Araruama UF: RJ

A licitante vencedora deverá entregar o objeto pelo
período de 06 (seis) meses, a contar da data da publicação
da Ata de Registro de Preços.

PARAGRAFO QUINTO: Manter sigilo, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de interesse do Município ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução
do contrato;

CNPJ N°:27.168.027/0001-44

Telefone: 22 26651526

CEP: 28.970-000

Endereço Eletrônico: suporte.contab.fds@gmail.com
Representante: Thuan Ferracini Carvalho Amaral Guimarães
RG nº 303337570/ Órg. ExpediCPF:174.745.717-57
dor: DETRAN UF:RJ
PARÁGRAFO TERCEIRO. Durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços, o Município de Araruama
não será obrigado a adquirir os itens referidos na Cláusula
Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando
julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie às empresas detentoras, ou cancelar
a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantindo às detentoras, neste caso,
o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS
Será usuário do Registro de Preços o órgão gerenciador SESAU.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os preços ofertados pelas
empresas signatárias da presente Ata de Registro de
Preços são os especiﬁcados na proposta ﬁnal, de acordo
com a respectiva classiﬁcação no Pregão Presencial –
SRP n.º 063/2020.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Para cada item de que trata
esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas
e condições constantes do Edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 063/2020, que a precedeu e integra o presente

PARÁGRAFO QUARTO: Assinar a Ata de Registro
de Preços;

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Município de Araruama,
através da SESAU, respeitada a ordem de registro, selecionará as empresas para os quais serão emitidos os pedidos.

PARAGRAFO SEXTO: Permitir o acompanhamento e a
ﬁscalização da execução do contrato por servidor designado pela CONTRATANTE para esse ﬁm, em conformidade
com o art. 67 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93;

PARÁGRAFO SEGUNDO. Os materiais deverão ser
entregues impreterivelmente em até 05 dias corridos após
emissão da nota de empenho e autorização de fornecimento da DIALP – Divisão de Almoxarifado e Patrimônio
da Secretaria Municipal de Saúde

PARAGRAFO SETIMO: Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
ﬁzerem necessários ao quantitativo do objeto licitado, de
acordo com o limite estabelecido no art. 65, § 1º da Lei
nº 8.666/93;

PARÁGRAFO TERCEIRO. Os materiais deverão ser
entregues na DIALP, situada na Avenida Getúlio Vargas,
s/nº - Centro - Araruama/RJ;

PARAGRAFO OITAVO: Executar o objeto no local
determinado no Termo de Referência conforme solicitação
da Secretaria Requisitante;

PARÁGRAFO QUARTO. A empresa convocada que
não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços, estará sujeita às sanções previstas neste
edital. Neste caso, o Município de Araruama convocará,
obedecida a ordem de classiﬁcação, a próxima empresa
registrada no SRP, se for o caso.

PARAGRAFO NONO: Zelar pela qualidade do objeto
oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer de sua
execução;

PARÁGRAFO QUINTO. A contratação decorrente do
presente Registro de Preços, será requerida pela SESAU
que apontará quantitativo a ser contratado, bem como prazo e setores englobados, de acordo com sua necessidade
e conveniência.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA(S)
EMPRESA(S) FORNECEDORA(S)
Cumprir integralmente as condições estabelecidas no
edital do Pregão Presencial – SRP n.º 063/2020.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Manter, durante o período

PARAGRAFO DÉCIMO: Manter contato permanente
com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada
da nota de empenho;
PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela
secretaria requisitante, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que veriﬁcar
na entrega do objeto;
PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Refazer ou substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época
o objeto aceito, desde que ﬁque comprovada a existência
de não conformidade com o exigido no certame, somente
possível de aferição com a devida utilização;
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PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se veriﬁcarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou
de materiais empregados, nos prazos estipulados, para
que se efetue a correção de situações adversas e para o
atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações
da Contratante;
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS GERENCIADORES E PARTICIPANTES
I. Atestar a entrega do objeto do contrato por meio do
Gestor do contrato;
II. Efetuar os pagamentos às empresas fornecedoras,
na forma estabelecida nesta Ata e nos costumes do Edital.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado de acordo com o teor
constante pelo item 24 do Edital Pregão Presencial – SRP
n.º 063/2020, através de cheque nominativo, na tesouraria
da Prefeitura Municipal de Araruama, ou crédito bancário,
conforme o caso, em 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Qualquer pagamento só
será efetuado se na Nota Fiscal/Fatura constar o atestado
da prestação dos serviços, caso ocorra atraso ou antecipação no pagamento, para compensação ﬁnanceira, será
adotada a Taxa Referencial – TR, pro rata die.
PARÁGRAFO SEGUNDO. A penalização por eventuais atrasos de pagamentos será procedida por multa no
valor de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor da
obrigação, por atraso superior a 30 (trinta) dias contados
da data do adimplemento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos objetos estará condicionada ao disposto
nos itens 19 e 20, do Edital Pregão Presencial – SRP n.º
063/2020.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos nove dias do mês de julho do ano de 2020, o MUNICÍPIO DE ARARUAMA, Estado do Rio de Janeiro, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede na Avenida
John Kennedy, n.° 120, Centro, Araruama/RJ, inscrito no
CNPJ(MF) sob o n.º 28.531.762/0001-33, neste ato representado pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama,
Lívia Soares Bello da Silva, brasileira, solteira, inscrita
no CPF sob o nº 094.591.857-70, portadora da carteira de
identidade RG nº 20.121.579-5, residente e domiciliada
nesta Cidade e pela Secretária Municipal de Saúde, Sr.ª
Ana Paula Bragança Correa, brasileira, solteira, portadora
da carteira identidade nº 000.404.641, expedida pelo COREN, inscrita no CPF sob o nº 020.787.147-71, residente
e domiciliada nesta Cidade; doravante simplesmente denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, em face da classiﬁcação
das propostas de preços no Pregão Presencial – SRP n.º
063/2020, para formação da Ata de Registro de Preços,

Os adjudicatários inadimplentes estarão sujeitos às
penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93,
bem como da legislação municipal sobre o assunto, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO
A publicação dos preços registrados será efetuada no
Diário Oﬁcial do Município, trimestralmente, em cumprimento ao disposto no art. 15, § 2º da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços,
os preços registrados serão ﬁxos e irreajustáveis, salvo
as condições abaixo descritas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65 da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O preço registrado poderá
ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo
dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador
da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador
deverá convocar o fornecedor visando a negociação para
redução de preços e sua adequação ao praticado; frustrada
a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido; convocar os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação.

Fica eleito desde já o foro da Comarca de Araruama,
Estado do Rio de Janeiro, para dirimir questões oriundas
desta Ata, renunciando as partes a qualquer outro por
privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 063/2020, bem como as propostas das empresas
especiﬁcadas nos autos do processo administrativo n.º
14.800/2020.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os casos omissos serão
resolvidos com observância das disposições constantes
na Lei 8.666/93, bem como na legislação municipal.
Araruama, 09 de julho de 2020.
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
LIVIA BELLO
Prefeita

PARÁGRAFO QUARTO. Quando o preço de mercado
tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não
puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador
poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação das penalidades cabíveis, conﬁrmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados,
desde que a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento; convocar os demais fornecedores visando
igual oportunidade de negociação.

JBT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA EPP
Thuan Ferracini Carvalho Amaral Guimarães
Representante Legal

PARÁGRAFO QUINTO. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

____________________________
Nome:
CPF:
_____________________________
Nome:
CPF:

tendo como fundamento a Ata de julgamento e classiﬁcação
das propostas, RESOLVE registrar os preços para futura e eventual aquisição de material hospitalar visando
atender a nova unidade de saúde – Hospital Municipal Drª.
Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis) meses. Estando
de acordo com as especiﬁcações no Termo de Referência
da SESAU – ANEXO I do Edital às ﬂs. 182/189 e na Ata
de Sessão Pública constante às ﬂs. 954/955 do processo
administrativo n.º 14.800/2020, que passam a fazer parte
integrante desta Ata de Registro de Preços, tendo sido a(s)
sociedades empresária(s) classiﬁcada(s) com os respectivos itens e preços. A presente Ata de Registro de Preços
terá validade de 06 (seis) meses, a partir de sua publicação e a mesma será utilizada pela Secretaria Municipal
de Saúde, como órgão gerenciador, na forma prevista no
instrumento editalício, com as sociedades empresarias que
tiverem preços registrados, na forma do ANEXO I. Tendo
sido cumpridas todas as formalidades legais e nada mais
havendo a constar, lavrando-se esta Ata que vai assinada

ANA PAULA BRAGANÇA CORRÊA
Secretária Municipal de Saúde

Testemunhas:

pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, pela
Secretaria, bem como pelos representantes das sociedades
empresárias com preços registrados, devendo a mesma
ser publicada no Diário Oﬁcial do Município para que opere
seus jurídicos e legais efeitos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na futura e eventual O objeto é o Registro
de Preços para futura e eventual aquisição de material
hospitalar visando atender a nova unidade de saúde –
Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de
06 (seis) meses, referente ao Edital do Pregão Presencial
– SRP n.º 063/2020 e seus anexos nos autos do processo
administrativo n. 14.800/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO/DA VALIDADE
DOS PREÇOS
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Itens

ESPECIFICAÇÃO

QTD

UNID

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

Aquisição de material hospitalar visando atender a
nova unidade de saúde – Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis) meses.
10

Bolsa de colostomia para colo-ileostomia pediatrico

100

UNID

CASEX

R$ 19,80

R$ 1.980,00

13

CANULA. TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL. 3.0MM.
CUFF/GUIA OBTURADOR

10

UNID

LABOR

R$ 43,00

R$ 430,00

14

CANULA. TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL. 3.5MM.
CUFF/GUIA OBTURADOR

10

UNID

LABOR

R$ 43,00

R$ 430,00

19

Cateter venoso central de inserção periferica PICC 1.9 Fr x
50cm , 23 Ga , poliuretano Termossensível

150

UNID

GMI

R$ 196,00

R$ 29.400,00

20

Cateter venoso central de inserção periferica PICC 2.6 Fr x
50cm , 20 Ga , poliuretano Termossensível

150

UNID

GMI

R$ 299,50

R$ 44.925,00

21

Cateter venoso central de inserção periferica PICC 3 Fr x
60cm , 19 Ga , poliuretano Termossensível

150

UNID

GMI

R$ 300,00

R$ 45.000,00

22

Cateter venoso central de inserção periferica PICC 4 Fr x
8cm, 20/19 Ga, poliuretano Termossensível

150

UNID

GMI

R$ 300,00

R$ 45.000,00

23

CATETER DE ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 2 FR x 8cm

150

UNID

INTRA

R$ 395,23

R$ 59.284,50

24

CATETER DE ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 3 FR X

150

UNID

INTRA

R$ 395,23

R$ 59.284,50

25

Cateter venoso central tipo duplo lumem 4 Fr x 13 cm

150

UNID

BALTON

R$ 110,00

R$ 16.500,00

34

COLETOR DE URINA (SAQUINHO) INFANTIL UNISSEX
100ML

300

UNID

LABOR

R$ 0,69

R$ 207,00

35

COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO NEONATAL
150ml

300

UNID

GMI

R$ 70,00

R$ 21.000,00

50

Dreno para sucção sistema fechado,sanfonado 2,5

50

UNID

BIOTEC

R$ 42,00

R$ 2.100,00

53

EXTENSOR DE PERFUSAO 60CM NEO

500

UNID

MEDSONDA

R$ 2,00

R$ 1.000,00

57

Éter Sulfúrico

240

LT

FARMAX

R$ 76,25

R$ 18.300,00

60

FIXADOR. TUBO OROTRAQUEAL USO NEONATO

200

UNID

MURNAS

R$ 14,40

R$ 2.880,00

67

Fio de Sutura Seda 0 C/24 1,7 Cm

20

CX

TECHNOFIO

R$ 76,00

R$ 1.520,00

68

Fio de Sutura Seda 2.0 C/24 1,7 Cm

20

CX

TECHNOFIO

R$ 76,00

R$ 1.520,00

69

Fio de Sutura Seda 5.0 C/24 1,7 Cm

20

CX

TECHNOFIO

R$ 76,00

R$ 1.520,00

70

Fio de Sutura Seda 6.0 C/24 1,7 Cm

20

CX

TECHNOFIO

R$ 76,00

R$ 1.520,00

81

Fixador para Cânula de OROTRAQUEAL em velcro NEONATAL

200

UND

MURENAS

R$ 14,60

R$ 2.920,00

111

SISTEMA ASPIRAÇÃO. TRAQUEAL No 04, POLIVINIL
FLEXÍVEL, C/ CONECTOR P/ TUBO DE LÁTEX 204, ESTÉRIL

1.600

UNID

MEDSONDA

R$ 1,05

R$ 1.680,00

120

TOUCA DESCARTÁVEL C/ 100

5.000

PCT

ANADONA

R$ 18,80

R$ 94.000,00

VALOR TOTAL

R$ 452.401,00
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PARÁGRAFO PRIMEIRO. A presente Ata de Registro
de Preços terá a validade de 06 (seis) meses, a partir da
sua Publicação.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O Fornecedor classiﬁcado
é o que segue:
Empresa Fornecedora (Razão Social): MAMÉDICO
CIRÚRGICO LTDA
CNPJ N°: 00.823.255/0001-54

Telefone:22 26736025 / 97404-8074

Endereço: Rua da Glória, s/n, Lote 5, quadra 2, Boa
Perna.
Cidade: Araruama UF:RJ

CEP: 28.970-000

Endereço Eletrônico: comercialmamedico@outlook.com
Representante: Igor Barbosa Barcelos
RG nº / Órgão Expedidor / UF:
CPF: 088.907.877-75
09510103-6 DICRJ
PARÁGRAFO TERCEIRO. Durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços, o Município de Araruama
não será obrigado a adquirir os itens referidos na Cláusula
Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando
julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie às empresas detentoras, ou cancelar
a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantindo às detentoras, neste caso,
o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA QUARTA – DA EMISSÃO DOS PEDIDOS/ PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
A licitante vencedora deverá entregar o objeto pelo
período de 06 (seis) meses, a contar da data da publicação
da Ata de Registro de Preços.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Município de Araruama,
através da SESAU, respeitada a ordem de registro, selecionará as empresas para os quais serão emitidos os pedidos.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Os materiais deverão ser
entregues impreterivelmente em até 05 dias corridos após
emissão da nota de empenho e autorização de fornecimento da DIALP – Divisão de Almoxarifado e Patrimônio
da Secretaria Municipal de Saúde
PARÁGRAFO TERCEIRO. Os materiais deverão ser
entregues na DIALP, situada na Avenida Getúlio Vargas,
s/nº - Centro - Araruama/RJ;
PARÁGRAFO QUARTO. A empresa convocada que
não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços, estará sujeita às sanções previstas neste
edital. Neste caso, o Município de Araruama convocará,
obedecida a ordem de classiﬁcação, a próxima empresa
registrada no SRP, se for o caso.
PARÁGRAFO QUINTO. A contratação decorrente do
presente Registro de Preços, será requerida pela SESAU
que apontará quantitativo a ser contratado, bem como prazo e setores englobados, de acordo com sua necessidade
e conveniência.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA(S)
EMPRESA(S) FORNECEDORA(S)

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS

Cumprir integralmente as condições estabelecidas no
edital do Pregão Presencial – SRP n.º 063/2020.

Será usuário do Registro de Preços o órgão gerenciador SESAU.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Manter, durante o período
de vigência desta Ata, as condições de habilitação e qualiﬁcação do certame licitatório.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os preços ofertados pelas
empresas signatárias da presente Ata de Registro de
Preços são os especiﬁcados na proposta ﬁnal, de acordo
com a respectiva classiﬁcação no Pregão Presencial –
SRP n.º 063/2020.

PARAGRAFO SETIMO: Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
ﬁzerem necessários ao quantitativo do objeto licitado, de
acordo com o limite estabelecido no art. 65, § 1º da Lei
nº 8.666/93;
PARAGRAFO OITAVO: Executar o objeto no local
determinado no Termo de Referência conforme solicitação
da Secretaria Requisitante;
PARAGRAFO NONO: Zelar pela qualidade do objeto
oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer de sua
execução;
PARAGRAFO DÉCIMO: Manter contato permanente
com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada
da nota de empenho;
PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela
secretaria requisitante, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que veriﬁcar
na entrega do objeto;
PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Refazer ou substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época
o objeto aceito, desde que ﬁque comprovada a existência
de não conformidade com o exigido no certame, somente
possível de aferição com a devida utilização;
PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se veriﬁcarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou
de materiais empregados, nos prazos estipulados, para
que se efetue a correção de situações adversas e para o
atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações
da Contratante;
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS GERENCIADORES E PARTICIPANTES
I. Atestar a entrega do objeto do contrato por meio do
Gestor do contrato;

PARÁGRAFO SEGUNDO. Responsabilizar-se pelos
danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do
contrato, na forma do que dispõe o art. 70 da lei 8.666/93.

II. Efetuar os pagamentos às empresas fornecedoras,
na forma estabelecida nesta Ata e nos costumes do Edital.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para cada item de que trata
esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas
e condições constantes do Edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 063/2020, que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Cumprir todas as exigências contidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.
PARÁGRAFO QUARTO: Assinar a Ata de Registro
de Preços;

O pagamento será efetuado de acordo com o teor
constante pelo item 24 do Edital Pregão Presencial – SRP
n.º 063/2020, através de cheque nominativo, na tesouraria
da Prefeitura Municipal de Araruama, ou crédito bancário,
conforme o caso, em 30 (trinta) dias.

PARÁGRAFO TERCEIRO. O preço unitário a ser pago
por item será o constante da(s) proposta(s) apresentada(s) no Pregão Presencial – SRP n.º 063/2020, pela(s)
empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(ais)
também a integram.

PARAGRAFO QUINTO: Manter sigilo, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de interesse do Município ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução
do contrato;

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Qualquer pagamento só
será efetuado se na Nota Fiscal/Fatura constar o atestado
da prestação dos serviços, caso ocorra atraso ou antecipação no pagamento, para compensação ﬁnanceira, será
adotada a Taxa Referencial – TR, pro rata die.

PARÁGRAFO QUARTO. A Ata de Registro de Preços
oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua vigência,
poderá ser utilizada por outros Órgãos ou Entidades não
participantes, com a devida anuência do Órgão Gerenciador, de acordo com a legislação vigente.

PARAGRAFO SEXTO: Permitir o acompanhamento e a
ﬁscalização da execução do contrato por servidor designado pela CONTRATANTE para esse ﬁm, em conformidade
com o art. 67 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93;

PARÁGRAFO SEGUNDO. A penalização por eventuais atrasos de pagamentos será procedida por multa no
valor de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor da
obrigação, por atraso superior a 30 (trinta) dias contados
da data do adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
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CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos objetos estará condicionada ao disposto
nos itens 19 e 20, do Edital Pregão Presencial – SRP n.º
063/2020.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
Os adjudicatários inadimplentes estarão sujeitos às
penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93,
bem como da legislação municipal sobre o assunto, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS
Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços,
os preços registrados serão ﬁxos e irreajustáveis, salvo
as condições abaixo descritas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65 da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O preço registrado poderá
ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo
dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador
da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos nove dias do mês de julho do ano de 2020, o
MUNICÍPIO DE ARARUAMA, Estado do Rio de Janeiro,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Avenida John Kennedy, n.° 120, Centro, Araruama/RJ,
inscrito no CNPJ(MF) sob o n.º 28.531.762/0001-33,
neste ato representado pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, Lívia Soares Bello da Silva, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 094.591.857-70,
portadora da carteira de identidade RG nº 20.121.579-5,
residente e domiciliada nesta Cidade e pela Secretária
Municipal de Saúde, Sr.ª Ana Paula Bragança Correa,
brasileira, solteira, portadora da carteira identidade nº
000.404.641, expedida pelo COREN, inscrita no CPF
sob o nº 020.787.147-71, residente e domiciliada nesta
Cidade; doravante simplesmente denominado ÓRGÃO
GERENCIADOR, em face da classiﬁcação das propostas
de preços no Pregão Presencial – SRP n.º 063/2020,
Itens

deverá convocar o fornecedor visando a negociação para
redução de preços e sua adequação ao praticado; frustrada
a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido; convocar os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUARTO. Quando o preço de mercado
tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não
puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador
poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação das penalidades cabíveis, conﬁrmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados,
desde que a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento; convocar os demais fornecedores visando
igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUINTO. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO
A publicação dos preços registrados será efetuada no
Diário Oﬁcial do Município, trimestralmente, em cumprimento ao disposto no art. 15, § 2º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
Fica eleito desde já o foro da Comarca de Araruama,
Estado do Rio de Janeiro, para dirimir questões oriundas
desta Ata, renunciando as partes a qualquer outro por
privilegiado que seja.
para formação da Ata de Registro de Preços, tendo como
fundamento a Ata de julgamento e classiﬁcação das
propostas, RESOLVE registrar os preços para futura
e eventual aquisição de material hospitalar visando
atender a nova unidade de saúde – Hospital Municipal
Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis) meses.
Estando de acordo com as especiﬁcações no Termo
de Referência da SESAU – ANEXO I do Edital às ﬂs.
182/189 e na Ata de Sessão Pública constante às ﬂs.
954/955 do processo administrativo n.º 14.800/2020, que
passam a fazer parte integrante desta Ata de Registro
de Preços, tendo sido a(s) sociedades empresária(s)
classiﬁcada(s) com os respectivos itens e preços. A
presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06
(seis) meses, a partir de sua publicação e a mesma será
utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde, como órgão
gerenciador, na forma prevista no instrumento editalício,
com as sociedades empresarias que tiverem preços registrados, na forma do ANEXO I. Tendo sido cumpridas todas
as formalidades legais e nada mais havendo a constar,

ESPECIFICAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 063/2020, bem como as propostas das empresas
especiﬁcadas nos autos do processo administrativo n.º
14.800/2020.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os casos omissos serão
resolvidos com observância das disposições constantes
na Lei 8.666/93, bem como na legislação municipal.
Araruama, 09 de julho de 2020.
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
LIVIA BELLO
Prefeita
ANA PAULA BRAGANÇA CORRÊA
Secretária Municipal de Saúde
MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA
Igor Barbosa Barcelos
Representante Legal
Testemunhas:
____________________________
Nome:
CPF:
_____________________________
Nome:
CPF:
lavrando-se esta Ata que vai assinada pela Exma. Sra.
Prefeita do Município de Araruama, pela Secretaria, bem
como pelos representantes das sociedades empresárias
com preços registrados, devendo a mesma ser publicada
no Diário Oﬁcial do Município para que opere seus jurídicos e legais efeitos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na futura e eventual O objeto é o Registro
de Preços para futura e eventual aquisição de material
hospitalar visando atender a nova unidade de saúde –
Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de
06 (seis) meses, referente ao Edital do Pregão Presencial
– SRP n.º 063/2020 e seus anexos nos autos do processo
administrativo n. 14.800/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO/DA VALIDADE
DOS PREÇOS

QTD

UNID

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

5000

PCT

SSPLUS

R$ 48,14

R$ 240.700,00

Aquisição de material hospitalar visando atender a
nova unidade de saúde – Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates, pelo período de 06 (seis) meses.

7

Avental Descartável é confeccionada em não-tecido (TNT)
em 100% polipropileno, matéria prima mais avançada disponível atualmente no mercado.Cor branca.pacote com 10
aventais de manga longa, gramatura 20
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16

CAPACETE para Oxigenação MEDIO Ø 20CMX21CM ALTURA Confeccionado em acrílico transparente;

6

UNID

PROTEC

R$ 337,70

R$ 2.026,20

17

CAPACETE para Oxigenação PEQUENO Ø 15CMX17CM
ALTURA Confeccionado em acrílico transparente;

6

UNID

PROTEC

R$ 337,45

R$ 2.024,70

40

CONJUNTO PARA PAPANICOLAU, TIPO, COMPOSIÇÃO
BÁSICA:1 ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO, 1 ESPÁTULA DE
AYRES, OUTROS COMPONENTES:1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON, COMPONENTES ADICIONAIS:1
LÂMINA COM FRASCO DE TRANSPORTE, EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

2.000

CONJ.

KOLPLAST

R$ 10,00

R$ 20.000,00

73

Fio Sutura Linho nº 2.0 c/ Ag. Cilind. 3/8 circ. 3,0 cm c/ 24
env.

20

CX

LHL

R$ 73,44

R$ 1.468,80

74

Fio Sutura Linho nº 3.0 c/ Ag. Cilind. 3/8 circ. 3,0 cm c/ 24
env.

20

CX

LHL

R$ 73,44

R$ 1.468,80

89

Mascara 0xigenio 100 % Hudson(Mascara de Venturi Hudson)

20

UNID

PROTEC

R$ 122,00

R$ 2.440,00

99

Pinça rompe bolsa 20cm Confeccionado em Aço Inoxidável

50

UNID

ABC

R$ 63,90

R$ 3.195,00

108

SISTEMA DE ASPIRACAO. TRAQUEAL NEONATAL TRACH CARE. No 6 Fr

40

UNID

BIOTEQ

R$ 209,20

R$ 12.552,00

VALOR TOTAL
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A presente Ata de Registro
de Preços terá a validade de 06 (seis) meses, a partir da
sua Publicação.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O Fornecedor classiﬁcado
é o que segue:
Empresa Fornecedora (Razão Social): PLÁCIDOS COMERCIAL LTDA
CNPJ N°: 03.132.196/0001-66

Telefone: 22 26224242

Endereço:RUA NILO PEÇANHA, Nº 20, PRAIA DOS
ANJOS
Cidade: ARRAIAL
UF:RJ
DO CABO

CEP: 28.930-000

Endereço Eletrônico:plácidoscirurgia@hotmail.com
Representante:MARCIA HELENA PLÁCIDO BARRETO
RG nº / Órgão Expedidor / UF:
CPF:041.160.967-09
10.293.363-7/IFP/RJ
PARÁGRAFO TERCEIRO. Durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços, o Município de Araruama
não será obrigado a adquirir os itens referidos na Cláusula
Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando
julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie às empresas detentoras, ou cancelar
a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantindo às detentoras, neste caso,
o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS

R$ 285.875,50

Será usuário do Registro de Preços o órgão gerenciador SESAU.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os preços ofertados pelas
empresas signatárias da presente Ata de Registro de
Preços são os especiﬁcados na proposta ﬁnal, de acordo
com a respectiva classiﬁcação no Pregão Presencial –
SRP n.º 063/2020.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Para cada item de que trata
esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas
e condições constantes do Edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 063/2020, que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.
PARÁGRAFO TERCEIRO. O preço unitário a ser pago
por item será o constante da(s) proposta(s) apresentada(s) no Pregão Presencial – SRP n.º 063/2020, pela(s)
empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(ais)
também a integram.
PARÁGRAFO QUARTO. A Ata de Registro de Preços
oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua vigência,
poderá ser utilizada por outros Órgãos ou Entidades não
participantes, com a devida anuência do Órgão Gerenciador, de acordo com a legislação vigente.
CLÁUSULA QUARTA – DA EMISSÃO DOS PEDIDOS/ PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
A licitante vencedora deverá entregar o objeto pelo
período de 06 (seis) meses, a contar da data da publicação
da Ata de Registro de Preços.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Município de Araruama,
através da SESAU, respeitada a ordem de registro, selecionará as empresas para os quais serão emitidos os pedidos.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Os materiais deverão ser
entregues impreterivelmente em até 05 dias corridos após
emissão da nota de empenho e autorização de fornecimento da DIALP – Divisão de Almoxarifado e Patrimônio
da Secretaria Municipal de Saúde
PARÁGRAFO TERCEIRO. Os materiais deverão ser
entregues na DIALP, situada na Avenida Getúlio Vargas,
s/nº - Centro - Araruama/RJ;
PARÁGRAFO QUARTO. A empresa convocada que
não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços, estará sujeita às sanções previstas neste
edital. Neste caso, o Município de Araruama convocará,
obedecida a ordem de classiﬁcação, a próxima empresa
registrada no SRP, se for o caso.
PARÁGRAFO QUINTO. A contratação decorrente do
presente Registro de Preços, será requerida pela SESAU
que apontará quantitativo a ser contratado, bem como prazo e setores englobados, de acordo com sua necessidade
e conveniência.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA(S)
EMPRESA(S) FORNECEDORA(S)
Cumprir integralmente as condições estabelecidas no
edital do Pregão Presencial – SRP n.º 063/2020.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Manter, durante o período
de vigência desta Ata, as condições de habilitação e qualiﬁcação do certame licitatório.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Responsabilizar-se pelos
danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do
contrato, na forma do que dispõe o art. 70 da lei 8.666/93.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
PARÁGRAFO TERCEIRO. Cumprir todas as exigências contidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.
PARÁGRAFO QUARTO: Assinar a Ata de Registro
de Preços;
PARAGRAFO QUINTO: Manter sigilo, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de interesse do Município ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução
do contrato;
PARAGRAFO SEXTO: Permitir o acompanhamento e a
ﬁscalização da execução do contrato por servidor designado pela CONTRATANTE para esse ﬁm, em conformidade
com o art. 67 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93;
PARAGRAFO SETIMO: Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
ﬁzerem necessários ao quantitativo do objeto licitado, de
acordo com o limite estabelecido no art. 65, § 1º da Lei
nº 8.666/93;
PARAGRAFO OITAVO: Executar o objeto no local
determinado no Termo de Referência conforme solicitação
da Secretaria Requisitante;
PARAGRAFO NONO: Zelar pela qualidade do objeto
oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer de sua
execução;
PARAGRAFO DÉCIMO: Manter contato permanente
com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada
da nota de empenho;
PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela
secretaria requisitante, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que veriﬁcar
na entrega do objeto;
PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Refazer ou substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época
o objeto aceito, desde que ﬁque comprovada a existência
de não conformidade com o exigido no certame, somente
possível de aferição com a devida utilização;
PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se veriﬁcarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou
de materiais empregados, nos prazos estipulados, para
que se efetue a correção de situações adversas e para o
atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações
da Contratante;
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS GERENCIADORES E PARTICIPANTES
I. Atestar a entrega do objeto do contrato por meio do
Gestor do contrato;
II. Efetuar os pagamentos às empresas fornecedoras,
na forma estabelecida nesta Ata e nos costumes do Edital.

O pagamento será efetuado de acordo com o teor
constante pelo item 24 do Edital Pregão Presencial – SRP
n.º 063/2020, através de cheque nominativo, na tesouraria
da Prefeitura Municipal de Araruama, ou crédito bancário,
conforme o caso, em 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Qualquer pagamento só
será efetuado se na Nota Fiscal/Fatura constar o atestado
da prestação dos serviços, caso ocorra atraso ou antecipação no pagamento, para compensação ﬁnanceira, será
adotada a Taxa Referencial – TR, pro rata die.

poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação das penalidades cabíveis, conﬁrmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados,
desde que a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento; convocar os demais fornecedores visando
igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUINTO. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO

PARÁGRAFO SEGUNDO. A penalização por eventuais atrasos de pagamentos será procedida por multa no
valor de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor da
obrigação, por atraso superior a 30 (trinta) dias contados
da data do adimplemento.

A publicação dos preços registrados será efetuada no
Diário Oﬁcial do Município, trimestralmente, em cumprimento ao disposto no art. 15, § 2º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos objetos estará condicionada ao disposto
nos itens 19 e 20, do Edital Pregão Presencial – SRP n.º
063/2020.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

Fica eleito desde já o foro da Comarca de Araruama,
Estado do Rio de Janeiro, para dirimir questões oriundas
desta Ata, renunciando as partes a qualquer outro por
privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os adjudicatários inadimplentes estarão sujeitos às
penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93,
bem como da legislação municipal sobre o assunto, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 063/2020, bem como as propostas das empresas
especiﬁcadas nos autos do processo administrativo n.º
14.800/2020.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os casos omissos serão
resolvidos com observância das disposições constantes
na Lei 8.666/93, bem como na legislação municipal.

Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços,
os preços registrados serão ﬁxos e irreajustáveis, salvo
as condições abaixo descritas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65 da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O preço registrado poderá
ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo
dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador
da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador
deverá convocar o fornecedor visando a negociação para
redução de preços e sua adequação ao praticado; frustrada
a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido; convocar os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUARTO. Quando o preço de mercado
tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não
puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador

Araruama, 09 de julho de 2020.
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
LIVIA BELLO
Prefeita
ANA PAULA BRAGANÇA CORRÊA
Secretária Municipal de Saúde
PLÁCIDOS COMERCIAL LTDA
MARCIA HELENA PLÁCIDO BARRETO
Representante Legal
Testemunhas:
____________________________
Nome:
CPF:
_____________________________
Nome:
CPF:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos quinze dias do mês de julho do ano de 2020, o
MUNICÍPIO DE ARARUAMA, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Avenida John Kennedy, n.° 120, Centro, Araruama/
RJ, inscrito no CNPJ(MF) sob o n.º 28.531.762/000133, neste ato representado pela Exma. Sra. Prefeita
do Município de Araruama, Lívia Soares Bello da
Silva, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº
094.591.857-70, portadora da carteira de identidade
RG nº 20.121.579-5, residente e domiciliada nesta
Cidade e pelo Exmo. Sr. Subsecretário Municipal de
Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, Adelton Araujo
Domingues, brasileiro, casado, portador da carteira de
identidade n.º 105644766 e do CPF n.º 037.285.64702, residente e domiciliado nesta cidade; doravante
simplesmente denominado ÓRGÃO GERENCIADOR,
em face da classiﬁcação das propostas de preços no

Pregão Presencial – SRP n.º 37/2020, para formação
da Ata de Registro de Preços, tendo como fundamento
a Ata de julgamento e classiﬁ cação das propostas,
RESOLVE registrar os preços para futura e eventual
aquisição de Material de drenagem pluvial para serem
utilizados em logradouros e áreas públicas. Estando de
acordo com as especiﬁcações no Termo de Referência
da SOUSP – ANEXO I do Edital às ﬂs. 98/99 e na Ata
de Sessão Pública constante às ﬂs. 312 do processo
administrativo n.º 12089/2020, que passam a fazer parte
integrante desta Ata de Registro de Preços, tendo sido
a(s) sociedades empresária(s) classiﬁcada(s) com os
respectivos itens e preços. A presente Ata de Registro
de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir de
sua publicação e a mesma será utilizada pela Secretaria
Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos,
como órgão gerenciador, na forma prevista no instrumento editalício, com as sociedades empresarias que
tiverem preços registrados, na forma do ANEXO I. Tendo
sido cumpridas todas as formalidades legais e nada

mais havendo a constar, lavrando-se esta Ata que vai
assinada pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, pela Secretaria, bem como pelos representantes
das sociedades empresárias com preços registrados,
devendo a mesma ser publicada no Diário Oﬁcial do
Município para que opere seus jurídicos e legais efeitos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
consiste na futura e aquisição de Material de drenagem
pluvial para serem utilizados em logradouros e áreas
públicas, conforme Termo de Referência da SOUSP e
demais especiﬁcações constantes da proposta comercial,
referente ao Edital do Pregão Presencial – SRP n.º 37/2020
e seus anexos nos autos do processo administrativo n.º
12.089/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO/DA VALIDADE
DOS PREÇOS

Itens

ESPECIFICAÇÃO:
Aquisição de Material de drenagem pluvial para serem utilizados em logradouros e áreas públicas.

Unid

Qtd.

MARCA

VALOR UNITÁRIO

TOTAL

1

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS-2 ÁGUA 300mm

m

3.000

ARTELAGOS

R$ 39,80

R$ 119.400,00

2

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS-2 ÁGUA 400mm

m

5.000

ARTELAGOS

R$ 51,90

R$ 259.500,00

3

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS-2 ÁGUA 600mm

m

2.000

ARTELAGOS

R$ 112,70

R$ 225.400,00

4

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS PA-1
SEM PINTURA 600mm

m

2.000

ARTELAGOS

R$ 129,70

R$ 259.400,00

VALOR TOTAL
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A presente de Ata de Registro de Preços terá a validade de 6 (seis) meses, a partir
da sua Publicação.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O Fornecedor classiﬁcado
é o que segue:
Empresa Fornecedora (Razão Social): ARTELAGOS
ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
CNPJ N°: 39.845.656/0001-40

Telefone: 22 26732613

Endereço: Rodovia RJ 124 KM, 34,5, s/nº
Cidade: Araruama UF:RJ

CEP: 28.970-000

Endereço Eletrônico: comercial@artelagos.com.br
Representante: Marcos Chaves Coelho Junior
RG nº / Órgão Expedidor / UF:
CPF: 117.082.967-86
03347212092/CNH/DETRAN/RJ
PARÁGRAFO TERCEIRO. Durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços, o Município de Araruama
não será obrigado a adquirir os itens referidos na Cláusula
Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando
julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização

R$ 863.700,00
de qualquer espécie às empresas detentoras, ou cancelar
a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantindo às detentoras, neste caso,
o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS
Será usuário do Registro de Preços o órgão gerenciador SOUSP.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os preços ofertados pela
empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços
são os especiﬁcados na proposta ﬁnal, de acordo com a
respectiva classiﬁcação no Pregão Presencial – SRP n.º
37/2020.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Para cada item de que trata
esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas
e condições constantes do Edital do Pregão Presencial
– SRP n.º 37/2020, que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.
PARÁGRAFO TERCEIRO. O preço unitário a ser pago
por item será o constante da(s) proposta(s) apresentada(s) no Pregão Presencial – SRP n.º 37/2020, pela(s)
empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(ais)
também a integram.
PARÁGRAFO QUARTO. A Ata de Registro de Preços
oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua vigência,
poderá ser utilizada por outros Órgãos ou Entidades não

participantes, com a devida anuência do Órgão Gerenciador, de acordo com a legislação vigente.
CLÁUSULA QUARTA – DA EMISSÃO DOS PEDIDOS/ PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
A licitante vencedora deverá entregar os materiais
pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da
publicação da Ata de Registro de Preços.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Município de Araruama,
através da SOUSP, respeitada a ordem de registro, selecionará as empresas para os quais serão emitidos os pedidos.
PARÁGRAFO SEGUNDO. A entrega dos equipamentos urbanos descritos no Termo de Referência (Anexo I)
será de no máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados
da data em que a empresa contratada receber a nota de
empenho ou documento equivalente;
PARÁGRAFO TERCEIRO. Os equipamentos urbanos
deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal
de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos com endereço
a Rua Professor Baster Pilar, nº 151, Parque Hotel, Araruama, CEP. 28.970-000.
PARÁGRAFO QUARTO. Os equipamentos urbanos
que forem recusados pela Contratante deverão ser substituídos, automaticamente, no prazo de 30 (dias) dias
corridos, contados da data de recebimento da notiﬁcação,
correndo por conta do fornecedor/contratado as despesas
de devolução dos produtos recusados.

Edição Nº 801, 29 de julho de 2020

Página 49

Município de Araruama
Poder Executivo
Continuação Pág. 48 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PARÁGRAFO QUINTO. Os componentes que ﬁzerem
parte do produto que perdendo suas características ou que
apresentarem defeito de fábrica e estando esses, dentro
do prazo de validade, deverão ser trocados no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da
comunicação formal, ﬁcando a cargo da Contratada todas
as despesas decorrentes para a efetivação da troca.

PARAGRAFO NONO: Zelar pela qualidade do objeto
oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer de sua
execução;

PARÁGRAFO SEXTO. Os equipamentos urbanos entregues deverão possuir prazo de garantia de no mínimo
12 (doze) meses, a contar da data da entrega;

PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela
secretaria requisitante, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que veriﬁcar
na entrega do objeto;

PARÁGRAFO SÉTIMO. A empresa convocada que
não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções previstas neste
edital. Neste caso, o Município de Araruama convocará
obedecida a ordem de classiﬁcação, a próxima empresa
registrada no SRP, se for o caso.
PARÁGRAFO OITOVO. A contratação decorrente do
presente Registro de Preços será requerida pela SOUSP
que apontará quantitativo a ser contratado, bem como
prazo e setores englobados, de acordo com sua necessidade e conveniência.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA(S)
EMPRESA(S) FORNECEDORA(S)
Cumprir integralmente as condições estabelecidas no
edital do Pregão Presencial – SRP n.º 37/2019.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Manter, durante o período
de vigência desta Ata, as condições de habilitação e qualiﬁcação do certame licitatório.

PARAGRAFO DÉCIMO: Manter contato permanente
com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada
da nota de empenho;

PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Refazer ou substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época
o objeto aceito, desde que ﬁque comprovada a existência
de não conformidade com o exigido no certame, somente
possível de aferição com a devida utilização;
PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se veriﬁcarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou
de materiais empregados, nos prazos estipulados, para
que se efetue a correção de situações adversas e para o
atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações
da Contratante;
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS GERENCIADORES E PARTICIPANTES
I. Atestar a entrega do objeto do contrato por meio do
Gestor do contrato;

PARÁGRAFO SEGUNDO. Responsabilizar-se pelos
danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do
contrato, na forma do que dispõe o art. 70 da lei 8.666/93.

II. Efetuar os pagamentos às empresas fornecedoras,
na forma estabelecida nesta Ata e nos costumes do Edital.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Cumprir todas as exigências contidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.
PARÁGRAFO QUARTO: Assinar a Ata de Registro
de Preços;

O pagamento será efetuado de acordo com o teor
constante pelo item 24 do Edital Pregão Presencial – SRP
n.º 37/2020, através de cheque nominativo, na tesouraria
da Prefeitura Municipal de Araruama, ou crédito bancário,
conforme o caso, em 30 (trinta) dias.

PARAGRAFO QUINTO: Manter sigilo, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de interesse do Município ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução
do contrato;

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Qualquer pagamento só
será efetuado se na Nota Fiscal/Fatura constar o atestado
da prestação dos serviços, caso ocorra atraso ou antecipação no pagamento, para compensação ﬁnanceira, será
adotada a Taxa Referencial – TR, pro rata die.

PARAGRAFO SEXTO: Permitir o acompanhamento e a
ﬁscalização da execução do contrato por servidor designado pela CONTRATANTE para esse ﬁm, em conformidade
com o art. 67 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93;

PARÁGRAFO SEGUNDO. A penalização por eventuais atrasos de pagamentos será procedida por multa no
valor de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor da
obrigação, por atraso superior a 30 (trinta) dias contados
da data do adimplemento.

PARAGRAFO SETIMO: Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
ﬁzerem necessários ao quantitativo do objeto licitado, de
acordo com o limite estabelecido no art. 65, § 1º da Lei
nº 8.666/93;
PARAGRAFO OITAVO: Executar o objeto no local
determinado no Termo de Referência conforme solicitação
da Secretaria Requisitante;

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos objetos estará condicionada ao disposto
nos itens 19 e 20, do Edital Pregão Presencial – SRP n.º
37/2020.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

Os adjudicatários inadimplentes estarão sujeitos às
penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93,
bem como da legislação municipal sobre o assunto, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS
Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços,
os preços registrados serão ﬁxos e irreajustáveis, salvo
as condições abaixo descritas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65 da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O preço registrado poderá
ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo
dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador
da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador
deverá convocar o fornecedor visando a negociação para
redução de preços e sua adequação ao praticado; frustrada
a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido; convocar os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUARTO. Quando o preço de mercado
tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não
puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador
poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação das penalidades cabíveis, conﬁrmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados,
desde que a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento; convocar os demais fornecedores visando
igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUINTO. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO
A publicação dos preços registrados será efetuada no
Diário Oﬁcial do Município, trimestralmente, em cumprimento ao disposto no art. 15, § 2º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
Fica eleito desde já o foro da Comarca de Araruama,
Estado do Rio de Janeiro, para dirimir questões oriundas
desta Ata, renunciando as partes a qualquer outro por
privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 37/2020, bem como as propostas das empresas
especiﬁcadas nos autos do processo administrativo n.º
12089/2020
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PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os casos omissos serão
resolvidos com observância das disposições constantes
na Lei 8.666/93, bem como na legislação municipal.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO
E SERVIÇOS PÚBLICOS
ADELTON ARAUJO DOMINGUES

Testemunhas:
____________________________
Nome:
CPF:
_____________________________
Nome:
CPF:

Araruama, 15 de julho de 2020.
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
LÍVIA BELLO
Prefeita

ARTELAGOS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Marcos Chaves Coelho Junior
Representante Legal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

arte em graﬁte, pintura corporal, animação infantil, fóruns,
palestras, reuniões de grupos de trabalho, fotograﬁa, cinema, dentre outras atividades similares, ou de natureza
institucional, técnica cientíﬁca e cultural, com a participação e/ou promoção da Superintendência de Cultura,
durante o período de fevereiro/2020 a fevereiro/2021,
no primeiro distrito (Centro de Araruama - Sede) e nos
distritos de Morro Grande (2º), São Vicente de Paulo
(3º), Praia Seca (4º) e Iguabinha (5º), compreendendo
assim todo o território do Município de Araruama”, pelo
Sistema de Registro de Preços. Estando de acordo com
as especiﬁcações no Termo de Referência da SEDEC –
ANEXO I do Edital às ﬂs. 108/113 e na Ata de Sessão
Pública constante às ﬂs. 355 do processo administrativo
n.º 31.583/2019, que passam a fazer parte integrante
desta Ata de Registro de Preços, tendo sido a(s) sociedades empresária(s) classiﬁcada(s) com os respectivos
itens e preços. A presente Ata de Registro de Preços terá
validade de 12 (doze) meses, a partir de sua publicação
e a mesma será utilizada pela Superintendência de
Cultura como órgão gerenciador, na forma prevista no
instrumento editalício, com as sociedades empresarias
que tiverem preços registrados, na forma do ANEXO I.
Tendo sido cumpridas todas as formalidades legais e
nada mais havendo a constar, lavrando-se esta Ata que
vai assinada pela Exma. Sra. Prefeita do Município de
Araruama, bem como pelos representantes das sociedades empresárias com preços registrados, devendo a
mesma ser publicada no Diário Oﬁcial do Município para

Aos quinze dias do mês de julho do ano de 2020, o
MUNICÍPIO DE ARARUAMA, Estado do Rio de Janeiro,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Avenida John Kennedy, n.° 120, Centro, Araruama/RJ,
inscrito no CNPJ(MF) sob o n.º 28.531.762/0001-33,
neste ato representado pela Exma. Sra. Prefeita do
Município de Araruama, Lívia Soares Bello da Silva,
brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 094.591.85770, portadora da carteira de identidade RG nº 20.121.5795, residente e domiciliada nesta Cidade e pela Exma.
Superintendente Municipal de Cultura, JAIDA MARIA
MUNDIM DE FIGUEIREDO, brasileira, solteira, portadora
da carteira de identidade n.º 05479377-3 IFP/RJ e do
CPF n.º 665.136.857-53, residente e domiciliada nesta
cidade; doravante simplesmente denominado ÓRGÃO
GERENCIADOR, em face da classiﬁcação das propostas
de preços no Pregão Presencial – SRP n.º 013/2020,
para formação da Ata de Registro de Preços, tendo como
fundamento a Ata de julgamento e classiﬁcação das
propostas, RESOLVE registrar os preços para futura
e eventual “contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de promoção, produção,
organização e execução de feiras, congressos, exposições, festas, além de eventos culturais, inclusive
para ﬁns de publicidade, tais como, apresentações musicais, teatrais, danças, cerimônias, de artes plásticas,

que opere seus jurídicos e legais efeitos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
consiste na futura e eventual “contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de promoção,
produção, organização e execução de feiras, congressos,
exposições, festas, além de eventos culturais, inclusive
para ﬁns de publicidade, tais como, apresentações musicais, teatrais, danças, cerimônias, de artes plásticas,
arte em graﬁte, pintura corporal, animação infantil, fóruns,
palestras, reuniões de grupos de trabalho, fotograﬁa, cinema, dentre outras atividades similares, ou de natureza
institucional, técnica cientíﬁca e cultural, com a participação e/ou promoção da Superintendência de Cultura,
durante o período de fevereiro/2020 a fevereiro/2021,
no primeiro distrito (Centro de Araruama - Sede) e nos
distritos de Morro Grande (2º), São Vicente de Paulo (3º),
Praia Seca (4º) e Iguabinha (5º), compreendendo assim
todo o território do Município de Araruama”, pelo Sistema
de Registro de Preços, conforme Termo de Referência da
SEDEC e demais especiﬁcações constantes da proposta
comercial, referente ao Edital do Pregão Presencial – SRP
n.º 013/2020 e seus anexos nos autos do processo administrativo n.º 31583/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO/DA VALIDADE
DOS PREÇOS

Itens

ESPECIFICAÇÃO

Unid

Qtd.

PERCENTUAL DE AGENCIAMENTO

1

Artista Local 2 horas de Apresentação

Unid.

516

100%

2

Artista Regional 2 horas de Apresentação

Unid.

40

100%
100%

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A presente de Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a
partir da sua Publicação.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O Fornecedor classiﬁcado
é o que segue:
Empresa Fornecedora (Razão Social): AMX COMERCIO
E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME
CNPJ N°: 26.726.146/0001-02

Telefone: 22 26652469

Endereço: AVENIDA NILO PEÇANHA, 167, LOJA 03,
CENTRO
Cidade:ARARUAMA

UF:RJ

CEP:

Endereço Eletrônico:max.comercialamx@gmail.com

Representante: MAX MAXIMINO CLAUDINO DOS
SANTOS
RG nº / Órgão Expedidor /
CPF:084.300.007-47
UF:121578298/IFP/RJ
PARÁGRAFO TERCEIRO. Durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços, o Município de Araruama
não será obrigado a adquirir os itens referidos na Cláusula
Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando
julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie às empresas detentoras, ou cancelar
a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantindo às detentoras, neste caso,
o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS

Será usuário do Registro de Preços o órgão gerenciador SEDEC.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os preços ofertados pela
empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços
são os especiﬁcados na proposta ﬁnal, de acordo com a
respectiva classiﬁcação no Pregão Presencial – SRP n.º
013/2020.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Para cada item de que trata
esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas
e condições constantes do Edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 013/2020, que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.
PARÁGRAFO TERCEIRO. O preço unitário a ser pago
por item será o constante da(s) proposta(s) apresentada(s) no Pregão Presencial – SRP n.º 013/2020, pela(s)
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empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(ais)
também a integram.
PARÁGRAFO QUARTO. A Ata de Registro de Preços
oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua vigência,
poderá ser utilizada por outros Órgãos ou Entidades não
participantes, com a devida anuência do Órgão Gerenciador, de acordo com a legislação vigente.
CLÁUSULA QUARTA – DA EMISSÃO DOS PEDIDOS/ PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
A licitante vencedora deverá entregar os objetos pelo
período de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação da Ata de Registro de Preços.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Município de Araruama,
através da SEDEC, respeitada a ordem de registro, selecionará as empresas para os quais serão emitidos os
pedidos.
PARÁGRAFO SEGUNDO Os serviços solicitados
deverão ser executados no local indicado pela Administração Municipal, em dias e horários deﬁnidos pela mesma,
conforme necessidade.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Os serviços serão realizados pela contratada somente após a formalização do
Plano de Trabalho, conforme descriminado no Termo de
Referência - Anexo I, pelo representante designado pela
Superintendência de Cultura como gestor do contrato.
PARÁGRAFO QUARTO. A empresa convocada que
não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços estará sujeita às sanções previstas neste
edital. Neste caso, o Município de Araruama convocará
obedecida a ordem de classiﬁcação, a próxima empresa
registrada no SRP, se for o caso.
PARÁGRAFO QUINTO. A contratação decorrente do
presente Registro de Preços será requerida pela SEDEC
que apontará quantitativo a ser contratado, bem como
prazo e setores englobados, de acordo com sua necessidade e conveniência.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA(S)
EMPRESA(S) FORNECEDORA(S)
Cumprir integralmente as condições estabelecidas no
edital do Pregão Presencial – SRP n.º 013/2020.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Manter, durante o período
de vigência desta Ata, as condições de habilitação e qualiﬁcação do certame licitatório.

responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de interesse do Município ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução
do contrato;

será efetuado se na Nota Fiscal/Fatura constar o atestado
da prestação dos serviços, caso ocorra atraso ou antecipação no pagamento, para compensação ﬁnanceira, será
adotada a Taxa Referencial – TR, pro rata die.

PARAGRAFO SEXTO: Permitir o acompanhamento e a
ﬁscalização da execução do contrato por servidor designado pela CONTRATANTE para esse ﬁm, em conformidade
com o art. 67 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93;

PARÁGRAFO SEGUNDO. A penalização por eventuais atrasos de pagamentos será procedida por multa no
valor de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor da
obrigação, por atraso superior a 30 (trinta) dias contados
da data do adimplemento.

PARAGRAFO SETIMO: Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
ﬁzerem necessários ao quantitativo do objeto licitado, de
acordo com o limite estabelecido no art. 65, § 1º da Lei
nº 8.666/93;
PARAGRAFO OITAVO: Entregar o objeto no local determinado no Termo de Referência conforme solicitação
da Secretaria Requisitante;
PARAGRAFO NONO: Zelar pela qualidade do objeto
oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer de sua
execução;
PARAGRAFO DÉCIMO: Manter contato permanente
com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada
da nota de empenho;
PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela
secretaria requisitante, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que veriﬁcar
na entrega do objeto;
PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Refazer ou substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época
o objeto aceito, desde que ﬁque comprovada a existência
de não conformidade com o exigido no certame, somente
possível de aferição com a devida utilização;
PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se veriﬁcarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou
de materiais empregados, nos prazos estipulados, para
que se efetue a correção de situações adversas e para o
atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações
da Contratante;
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS GERENCIADORES E PARTICIPANTES
I. Atestar a execução do objeto do contrato por meio
do Gestor do contrato;

PARÁGRAFO SEGUNDO. Responsabilizar-se pelos
danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do
contrato, na forma do que dispõe o art. 70 da lei 8.666/93.

II. Efetuar os pagamentos às empresas fornecedoras,
na forma estabelecida nesta Ata e nos costumes do Edital.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Cumprir todas as exigências contidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.
PARÁGRAFO QUARTO: Assinar a Ata de Registro
de Preços;

O pagamento será efetuado de acordo com o teor
constante pelo item 24 do Edital Pregão Presencial – SRP
n.º 013/2020, através de cheque nominativo, na tesouraria
da Prefeitura Municipal de Araruama, ou crédito bancário,
conforme o caso, em 30 (trinta) dias.

PARAGRAFO QUINTO: Manter sigilo, sob pena de

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Qualquer pagamento só

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A execução dos objetos estará condicionada ao disposto nos itens 19 e 20, do Edital Pregão Presencial – SRP
n.º 013/2020.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
Os adjudicatários inadimplentes estarão sujeitos às
penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93,
bem como da legislação municipal sobre o assunto, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS
Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços,
os preços registrados serão ﬁxos e irreajustáveis, salvo
as condições abaixo descritas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65 da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO. O preço registrado poderá
ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo
dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador
da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador
deverá convocar o fornecedor visando a negociação para
redução de preços e sua adequação ao praticado; frustrada
a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido; convocar os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUARTO. Quando o preço de mercado
tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não
puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador
poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação das penalidades cabíveis, conﬁrmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados,
desde que a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento; convocar os demais fornecedores visando
igual oportunidade de negociação.
PARÁGRAFO QUINTO. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO
A publicação dos preços registrados será efetuada no
Diário Oﬁcial do Município, trimestralmente, em cumprimento ao disposto no art. 15, § 2º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
Fica eleito desde já o foro da Comarca de Araruama,
Estado do Rio de Janeiro, para dirimir questões oriundas
desta Ata, renunciando as partes a qualquer outro por
privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
TERMO DE ADITAMENTO nº 002/2020, AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº. 045/2018, na
forma abaixo:
Pelo presente instrumento particular, de um lado o
MUNICÍPIO DE ARARUAMA, Estado do Rio de Janeiro,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ
(MF) sob o nº 28.531.762/0001-33, com sede no Paço
Municipal, localizado na Avenida John Kennedy, nº 120,
Centro, nesta Cidade, neste ato representado pela Exma.
Sra. Prefeita, Livia Soares Bello da Silva, brasileira,
solteira, inscrita no CPF (MF) sob o nº 094.591.857-70,
portadora da carteira de identidade RG nº 20.121.579-5,
residente e domiciliada nesta Cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a sociedade
empresária, SELLIX AMBIENTAL E CONSTRUÇÃO
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
nº 04.665.182/0001-90, com sede estabelecida na Avenida
Nilo Peçanha, 50, Grp. 501, Centro, Rio de Janeiro, CEP:
20.020-906, representada neste ato pelo Administrador,
Sr. Marcus Aurélius dos Santos Oliveira, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº098782758, IFP/
RJ, inscrito no CPF(MF) sob o nº 010.701.337-10, neste
ato por si ou por seu procurador com poderes expressos
para este mister, de acordo com o exposto nos autos do
Processo Administrativo nº 18.296/2019, resolvem na
melhor forma de direito, ADITAR o Contrato Administrativo nº 045/2018, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍDUOS DO
SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES MUNICIPAIS DO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA- RJ”, conforme Termo de
Referência (Anexo I), que independe de transcrição faz
parte integrante deste instrumento, instrumento contratual
celebrado em decorrência do resultado da licitação na
modalidade Concorrência Pública nº 001/2017, realizada
através do procedimento administrativo nº 13.389/2017,
com execução contínua, sem interrupção, para do mesmo
passar a constar as seguintes alterações:
I – Da Prorrogação de Prazo:
Com fulcro no inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93, ﬁca
prorrogado por mais 12 (doze) meses, ininterruptamente,
com início a contar de 19 de Julho de 2020, e a terminar
em 19 de Julho de 2021, haja vista que a não renovação
comprometeria a execução dos serviços prestados por esta
municipalidade, aliando-se ao fato de tratar-se de serviços
de natureza contínua, sem condições de interrupção.

Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial –
SRP n.º 013/2020, bem como as propostas das empresas
especiﬁcadas nos autos do processo administrativo n.º
31583/2019.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os casos omissos serão
resolvidos com observância das disposições constantes
na Lei 8.666/93, bem como na legislação municipal.
Araruama, 15 de julho de 2020.
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
LIVIA BELLO
Prefeita
II – Do reajuste contratual:
De acordo com artigo 40, inciso XI da Lei nº 8.666/93,
os preços pactuados no contrato originário, observado o
intervalo mínimo de um ano, serão reajustados no importe
de 1,88% (um virgula oitenta e oito por cento), utilizandose a variação dos índices da tabela IPCA/Maio de 2020.

JAIDA MARIA MUNDIM DE FIGUEIREDO
Superintendência de Cultura
AMX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME
Max Maximino Claudino dos Santos
Representante Legal
Testemunhas:
____________________________
Nome:
CPF:
_____________________________
Nome:
CPF:
Testemunhas:
____________________________
Nome:
CPF:
_____________________________
Nome:
CPF:

III - Do valor a vigorar no novo período e da dotação
orçamentária:
Para o novo período em que trata a Cláusula I, ﬁca
estipulado o valor estimado de R$10.104.391.20 (dez milhões, cento e quatro mil, trezentos e noventa e um reais
e vinte centavos).
PARÁGRAFO ÚNICO. Para o período até 31/12/2020
o valor corresponde a R$5.052.195,60 (cinco milhões,
cinquenta e dois mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta centavos), cuja despesa ocorrerá mediante à conta
do orçamento do Município, conforme o seguinte: PT
02.017.001.15.452.0032.2.096, ED 3.3.90.39.00.00.00.00,
Fonte de Recursos nº 101 – ROYALTES.
IV – Das demais cláusulas contratuais:
Com exceção das alterações introduzidas por este
Termo, ﬁcam ratiﬁcadas todas as demais cláusulas e
condições do contrato ora aditado, do qual o presente
aditamento passa a fazer parte integrante para todos os
efeitos de direito.
V – Dos efeitos do presente aditamento:
O contratante se obriga a providenciar a publicação
do extrato deste instrumento contratual, dentro do prazo
especiﬁcado na legislação vigente, ﬁcando condicionada
a eﬁcácia do Contrato à respectiva publicação.
E, por estarem justos, contratados e devidamente
aditados, ﬁrmam o presente instrumento em 05 (cinco)
vias de igual teor e forma.
Araruama, 15 de Julho de 2020.
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Livia Soares Bello da Silva
Prefeita
SELLIX AMBIENTAL E CONSTRUÇÃO LTDA
Marcus Aurélius dos Santos Oliveira
Representante Legal

DECRETO Nº 111
DE 10 DE JUNHO DE 2020.
Abre Crédito Adicional Suplementar por Excesso de
Arrecadação no valor de R$ 6.173.418,45 para reforço de dotações consignadas no Orçamento Geral do
Município.
A Prefeita Municipal de Araruama, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 8º da Lei nº 2.447
de 26 de dezembro de 2019.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional por Excesso
de Arrecadação no Orçamento Geral do Município – Secretaria de Fazenda e Planejamento, Fundo Municipal de
Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, no valor
total de R$ 6.173.418,45 (Seis milhões, cento e setenta e
três mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e cinco
centavos), para reforço orçamentário conforme Anexo I.
Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será
compensado na forma do inciso II, do § 1º do art. 43, da
Lei federal n° 4.320/64, por Excesso de Arrecadação conforme Anexo II, que refere-se a recursos provenientes do
Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus,
previstos na Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de
2020, que serão repassados em quatro parcelas iguais,
de junho a setembro do corrente ano.
Art. 3º - Em decorrência deste decreto ﬁca alterado
o Quadro de Detalhamento das Despesas da referida
Unidade.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete da Prefeita, 10 de junho de 2020.
Lívia Bello
“Lívia de Chiquinho”
Prefeita
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DECRETO Nº 112
DE 10 DE JUNHO DE 2020.
Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação
Parcial no valor de R$ 2.272.405,16 para reforço de
dotações consignadas no Orçamento Geral do Município.
A Prefeita Municipal de Araruama, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 8º da Lei nº 2.447,
de 26 de dezembro de 2019.
DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar
por Anulação Parcial no Orçamento Geral do Município –
Gabinete da Prefeita, Secretaria de Educação, Secretaria
de Transporte, Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços
Públicos, Secretaria de Fazenda e Planejamento, Secretaria de Administração, e Fundo Municipal de Saúde, no valor
total de R$ 2.272.405,16 (Dois milhões, duzentos e setenta
e dois mil, quatrocentos e cinco reais e dezesseis centavos), para reforço orçamentário conforme anexo único.
Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será
compensado na forma do inciso III, §1º do art. 43, da Lei
Federal n° 4.320/64, com anulação de igual valor no saldo
de dotações orçamentárias.

Art. 3º - Em decorrência deste decreto ﬁca alterado
o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas
Unidades.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete da Prefeita, 10 de junho de 2020.
Lívia Bello
“Lívia de Chiquinho”
Prefeita
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DECRETO Nº 114
DE 16 DE JUNHO DE 2020.
Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação
Parcial no valor de R$ 258.478,88 para reforço de
dotações consignadas no Orçamento Geral do Município.
A Prefeita Municipal de Araruama, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 8º da Lei nº 2.447,
de 26 de dezembro de 2019.
DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar
por Anulação Parcial no Orçamento Geral do Município –
Gabinete da Prefeita, Secretaria de Educação, Secretaria
de Transporte, Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços
Públicos, Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, e Secretaria de Administração, no valor total de R$ 258.478,88 (Duzentos e
cinquenta e oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais e
oitenta e oito centavos), para reforço orçamentário conforme anexo único.

Art. 3º - Em decorrência deste decreto ﬁca alterado
o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas
Unidades.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete da Prefeita, 16 de junho de 2020.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será
compensado na forma do inciso III, §1º do art. 43, da Lei
Federal n° 4.320/64, com anulação de igual valor no saldo
de dotações orçamentárias.

Lívia Bello
“Lívia de Chiquinho”
Prefeita
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DECRETO Nº 115
DE 16 DE JUNHO DE 2020.
Abre Crédito Adicional Suplementar por Superávit
Financeiro no valor de R$ 1.100.000,00 para reforço
de dotações consignadas no Orçamento Geral do
Município.
A Prefeita Municipal de Araruama, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 8º da Lei nº 2.447,
de 26 de dezembro de 2019.
DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional por Superávit
Financeiro no Orçamento Geral do Município – Fundo
Municipal de Saúde no valor total de R$ 1.100.00,00
(Um milhão e cem mil reais), para reforço orçamentário
conforme Anexo I.

o Quadro de Detalhamento das Despesas da referida
Unidade.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será
compensado na forma do inciso I, do § 1º do art. 43, da
Lei federal n° 4.320/64, por Superávit Financeiro conforme
Anexo II.
Art. 3º - Em decorrência deste decreto ﬁca alterado

Gabinete da Prefeita, 16 de junho de 2020.
Lívia Bello
“Lívia de Chiquinho”
Prefeita
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DECRETO Nº 116
DE 24 DE JUNHO DE 2020.
Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação
Parcial no valor de R$ 2.263.477,89 para reforço de
dotações consignadas no Orçamento Geral do Município.
A Prefeita Municipal de Araruama, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 8º da Lei nº 2.447,
de 26 de dezembro de 2019.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar

por Anulação Parcial no Orçamento Geral do Município
– Gabinete da Prefeita, Secretaria de Educação, FUNDEB, Secretaria de Ambiente, Agricultura, Abastecimento
e Pesca, Secretaria de Transporte, Secretaria de Obras,
Urbanismo e Serviços Públicos, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer,
Secretaria de Fazenda e Planejamento, e Secretaria de
Administração, no valor total de R$ 2.263.477,89 (Dois
milhões, duzentos e sessenta e três mil, quatrocentos
e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos), para
reforço orçamentário conforme anexo único.
Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será
compensado na forma do inciso III, §1º do art. 43, da Lei
Federal n° 4.320/64, com anulação de igual valor no saldo

de dotações orçamentárias.
Art. 3º - Em decorrência deste decreto ﬁca alterado
o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas
Unidades.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete da Prefeita, 24 de junho de 2020.
Lívia Bello
“Lívia de Chiquinho”
Prefeita
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DECRETO Nº 118
DE 30 DE JUNHO DE 2020.
Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação
Parcial no valor de R$ 1.230.000,00 para reforço de
dotações consignadas no Orçamento Geral do Município.
A Prefeita Municipal de Araruama, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 8º da Lei nº 2.447,
de 26 de dezembro de 2019.
DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar,
por Anulação Parcial no Orçamento Geral do Município
– IBASMA, no valor total de R$ 1.230.000,00 (Um milhão,
duzentos e trinta mil reais), para reforço orçamentário
conforme anexo único.

o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas
Unidades.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será
compensado na forma do inciso III, §1º do art. 43, da Lei
Federal n° 4.320/64, com anulação de igual valor no saldo
de dotações orçamentárias.
Art. 3º - Em decorrência deste decreto ﬁca alterado

Gabinete da Prefeita, 30 de junho de 2020.
Lívia Bello
“Lívia de Chiquinho”
Prefeita
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ANEXO ÚNICO - DECRETO 118/2020
CÓDIGOS
NATUREZA DA
DESPESA
09.001.001.09.272.0030.2179
31.90.03.00
09.001.001.09.272.0030.2180
31.90.05.00
TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO

DECRETO Nº128
DE 24 DE JULHO DE 2020.
Regulamenta a operacionalização municipal de validação do cadastro de agentes, instituições, empresas e espaços culturais, com base na Lei Nacional
Nº 14.017, de 29 de junho de 2020 de Emergência
cultural – Lei Aldir Blanc) que dispõe sobre ações
emergenciais destinadas ao setor cultural a ser adotada durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo Federal nº06, de 20
de março de 2020.
A PREFEITA MUNICIPAL DE ARARUAMA/RJ, no uso
de suas atribuições,
- Considerando as ações a serem adotadas durante o
estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo Federal nº 6, de 20 de março de 2020.
- Considerando o exposto na LEI Nº 14.017, DE 29 DE
JUNHO DE 2020 – Lei Aldir Blanc, no seu Artigo 7º §1º
que se refere a cadastros.

VALORES EM R$
FICHA

FONTE

5
7

104
104

SUPLEMENTAÇÃO
1.230.000,00
1.230.000,00

produtos, bens e presta serviços para a área cultural, podendo ser um indivíduo, um grupo informal ou uma pessoa
jurídica – entidade, empresa, órgão público, empreendedor
individual, e outros.
§ 2º Compreendem-se como espaços culturais todos
aqueles organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações
cultu-rais comunitárias, cooperativas com ﬁnalidade cultural e instituições culturais, com ou sem ﬁns lucrativos, que
sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais,
tais como (Artigo 8º da Lei Federal Nº 14.017, de 29 de
Junho de 2020):
I - pontos e pontões de cultura;

ANULAÇÃO
1.230.000,00
1.230.000,00

XX - galerias de arte e de fotograﬁas;
XXI - feiras de arte e de artesanato;
XXII - espaços de apresentação musical;
XXIII - espaços de literatura, poesia e literatura de
cordel;
XXIV - espaços e centros de cultura alimentar de base
comunitária, agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e populares;
XXV – outros espaços e atividades artísticas e culturais
validados nos cadastros.

II - teatros independentes;
III - escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de dança;
IV - circos;

§ 3º - Para se cadastrar, os interessados deverão preencher a ﬁcha de inscrição que ﬁcará disponível no site
e demais canais de comunicação da Prefeitura Municipal
Araruama. Também ﬁcará disponível para cadastramento
presencial, em horário comercial, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

V - cineclubes;
- Considerando que o Decreto nº 065 de 21 de março
de 2020 que se encontra em vigor e declarou a Situação
de Emergência no Município de Araruama e deﬁniu outras
medidas de enfrentamento da Pandemia decorrente do
COVID-19 e ainda o Decreto nº 084 de 17 de abril de 2020
que decretou a Situação de Calamidade;
- Considerando a necessidade de validação do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais do
Município de Araruama - SMIIC/Ara - previsto no Artigo
64º da Lei Municipal N° 1.817/2013.

VI - centros culturais, casas de cultura e centros de
tradição regionais;

§ 4º - Para inscrição presencial e online será necessária à apresentação dos seguintes documentos:
Pessoa física:

VII - museus comunitários, centros de memória e
patrimônio;

1. RG;

VIII - bibliotecas comunitárias;

2. CPF;

IX - espaços culturais em comunidades indígenas;

3. Comprovante de Residência;

X - centros artísticos e culturais afrodescendentes;
RESOLVE:

4. Comprovante de atividade nos últimos 24 (vinte e
quatro) meses.

XI - comunidades quilombolas;
Art. 1º - Validar o SISTEMA MUNICIPAL DE INDICADORES E INFORMAÇÕES CULTURAIS DE ARARUAMA
– SMIIC/ARA, instrumento de gestão do Sistema Municipal
de Cultura de Araruama (Lei Municipal N° 1.817/2013),
como instrumento cadastral para atender as exigências
oriundas da Lei Aldir Blanc.
Art. 2º - Serão convocados os trabalhadores e trabalhadoras da cultura de Araruama, espaços artísticos e
culturais, microempresas e pequenas empresas culturais,
cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias da cadeia produtiva do campo da arte e da cultura
para realizarem atualização cadastral junto ao SISTEMA
MUNICIPAL DE INDICADORES E INFORMAÇÕES CULTURAIS DE ARARUAMA – SMIIC/ARA, por meio de meios
de comunicação oﬁciais de Araruama.

Pessoa jurídica:
XII - espaços de povos e comunidades tradicionais;
1. CNPJ;
XIII - festas populares, inclusive o carnaval e o São
João, e outras de caráter regional;
XIV - teatro de rua e demais expressões artísticas e
culturais realizadas em espaços públicos;
XV - livrarias, editoras e sebos;
XVI - empresas de diversões e produção de espetáculos;

3. RG, CPF e comprovante de residência do representante;
4. Comprovante de atividade nos últimos 24 (vinte e
quatro) meses.
Espaços, Grupos e coletivos sem personalidade
jurídica

XVII - estúdios de fotograﬁa;
XVIII - produtoras de cinema e audiovisual;

§ 1º - Trabalhador e Trabalhadora da Cultura é quem
realiza qualquer atividade artístico-cultural ou fornece

2. Comprovante de endereço do CNPJ

XIX - ateliês de pintura, moda, design e artesanato;

1. RG, CPF e comprovante de residência de dois
integrantes;
2. Comprovante de atividade nos últimos 24 (vinte e
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quatro) meses.
§ 5º - A comprovação que tratam item do artigo acima poderá ser realizada por meio de de fotos, material
gráﬁco de eventos, publicações impressas e em meios
eletrônicos e outros materiais comprobatórios. Também
poderá comprovar através de apoio, por meio de cartas de
reconhecimento, Pontos de Cultura, instituições públicas,
privadas, coletivos culturais ou comunidades, com ou sem
constituição jurídica, relacionadas à arte, cultura, educação
ou desenvolvimento comunitário devendo ser entregues
na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura,
Turismo, Esporte e Lazer.

§ 6º - Outras informações poderão ser solicitadas,
legalmente, por meio de formulários especíﬁco, que se
ﬁzerem necessários visando o mapeamento e credenciamento, atividades e serviços para o fomento da produção
cultural no município.
Art. 3º - O detalhamento do processo de atualização cadastral será fornecido na convocatória a ser publicada em
canais de comunicação oﬁciais da Prefeitura de Araruama.

EXTRATO
PARTES: Município de Araruama (CONTRATANTE) e Jessica Dos Santos Bittencourt (CONTRATADA)

OBJETO: “Contratação de Empresa especializada
na Locação de 27 (vinte e sete) Impressoras Monocromáticas e Multifuncionais (copiadora/impressora/
scanner/fax), com material de consumo incluso (toner,
cilindro e outros), sendo estes ORIGINAIS, com assistência
técnica para manutenção preventiva e corretiva durante
todo o período contratual, incluindo peças de reposição e
mão de obra técnica, exceto papel”.
DATA DE ABERTURA: 10/08/2020

OBJETO: A sublocação do imóvel situado na
Rua Antônio Dias da Cunha, n° 11 A, Fazendinha, nesta Cidade ao Sublocatário, concedendo ao
mesmo o direito de usar a referida residência para
uso exclusivo de uma unidade do PROJETO NOVA
CASA CRECHE – SEDUC
VALOR: Total de R$ 16.800,00
(dezesseis mil, oitocentos reais) – Leis 8.666/93 –
Lei
8.245/91 – Programa
de
Trabalho
n°
020100011236500122048 – Elemento Despesa n°
33903614000000, Empenho n° 1039/2020, Fonte de
Recursos n° 110 – Aplicação Educação 25%
– Processo Administrativo n° 6168/2020
PRAZO: 27/06/2020, com término em 18/12/2020
DATA CELEBRAÇÃO: 26 de junho de 2020

IMPUGNAÇÃO AO PREGÃO Nº 065/2020
Publica: A impugnação interposta pela empresa TOP
LAGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI que foi julgada
PROCEDENTE.

SECRETARIA REQUISITANTE: SEADM
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais 8.666/93 e
suas alterações, a Lei Municipal 1.546/09 Lei de Pregão
nº 10520/2002.
O Edital encontra-se á disposição dos interessados
na Comissão Permanente de Licitações localizada à
Avenida John Kennedy, nº 120- Centro- Araruama, a partir de 30/07/2020, mediante a apresentação do carimbo
do CNPJ, a entrega de requerimento em papel timbrado
com ﬁrma reconhecida do sócio administrador por autenticidade, credenciando a pessoa que fará a retirada,
contrato social ou no requerimento da P.M.A, sendo o sócio
administrador, e de 02 (duas) resmas de papel A-4, 500
folhas, que será entregue, na comissão de Licitação, no
endereço supracitado.
Araruama, 28 de Julho de 2020.
Caio Benites Rangel
Pregoeiro

ERRATA
PROCESSO Nº 14801/2020
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 76/2020
AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

GABINETE DA PREFEITA, em 24 de JULHO de 2020.
LIVIA BELLO
Prefeita
Lívia de Chiquinho
Leia-se: 2. DATA E HORA DA ABERTURA: 05/08/2020,
às 15:00h.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais 8.666/93 e
suas alterações, a Lei Municipal 1.546/09 Lei de Pregão
nº 10520/2002.
Araruama, 27 de Julho 2020.
Caio Benites Rangel
Pregoeiro

Hora: 10:00 h.

IMPUGNAÇÃO AO PREGÃO Nº 065/2020
Publica: A impugnação interposta pela empresa
DISTRIBUIDORA VIOLETAS EIRELI que foi julgada
IMPROCEDENTE.

Art. 5º - Entra em vigor este Decreto na data de 24
de julho de 2020, ﬁcando revogadas as disposições em
contrário.

Art. 4º - Para fins de apoio ao funcionamento do
Sistema Nacional de Cultura, recomendamos que os in-

CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO Nº 129/2020
MUNICÍPIO – JESSICA DOS SANTOS BITTENCOURT

teressados realizem também o cadastro junto ao Sistema
Nacional de Informações e Indicadores Culturais – SNIIC,
através do link: sniic.cultura.gov.br.

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL,
o qual será fornecido aos atendidos pelos CRAS”.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 14387/2020
MODALIDADE: Pregão Presencial SRP 081/2020
OBJETO: “Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de insumos e reagentes visando atender as
necessidades do Laboratório Municipal, pelo período de
12 (doze) meses”.
DATA DE ABERTURA: 11/08/2020
Hora: 10:00 h.
SECRETARIA REQUISITANTE: SESAU
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais 8.666/93 e
suas alterações, a Lei Municipal 1.546/09 Lei de Pregão
nº 10520/2002.
O Edital encontra-se á disposição dos interessados
na Comissão Permanente de Licitações localizada à
Avenida John Kennedy, nº 120- Centro- Araruama, a partir de 30/07/2020, mediante a apresentação do carimbo
do CNPJ, a entrega de requerimento em papel timbrado
com ﬁrma reconhecida do sócio administrador por autenticidade, credenciando a pessoa que fará a retirada,
contrato social ou no requerimento da P.M.A, sendo o sócio
administrador, e de 02 (duas) resmas de papel A-4, 500
folhas, que será entregue, na comissão de Licitação, no
endereço supracitado.
Araruama, 28 de Julho de 2020.

PROCESSO Nº 13997/2020
MODALIDADE: Pregão Presencial 065/2020

Onde se lê: 2. DATA E HORA DA ABERTURA:
05/08/2020, às 10:00h.

Caio Benites Rangel
Pregoeiro
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AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 14202/2020
MODALIDADE: Pregão Presencial 082/2020
OBJETO: “Contratação de Empresa Especializada
na Prestação de Serviços de Engenharia, Medicina do
Trabalho e Saúde Ocupacional na elaboração e assessoraria na implantação do Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7 e 32 do MTE)
elaboração e assessoria na implantação do Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA – NR 9 do MTE),
bem como assessoramento na elaboração, instalação e
funcionado da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA (NR-05)”.

na Comissão Permanente de Licitações localizada à
Avenida John Kennedy, nº 120- Centro- Araruama, a partir de 31/07/2020, mediante a apresentação do carimbo
do CNPJ, a entrega de requerimento em papel timbrado
com ﬁrma reconhecida do sócio administrador por autenticidade, credenciando a pessoa que fará a retirada,
contrato social ou no requerimento da P.M.A, sendo o sócio
administrador, e de 02 (duas) resmas de papel A-4, 500
folhas, que será entregue, na comissão de Licitação, no
endereço supracitado.
Araruama, 28 de Julho de 2020.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ARARUAMA, no uso
de suas atribuições e competência conferidas por Lei e
considerando o que consta nos autos do processo Administrativo nº 15602/2020.
RESOLVE:
I – EXONERAR, A PEDIDO, o servidor RAPHAEL
GONÇALVES DE SOUZA, Efetivo, Farmacêutico, Matrícula 9961632, do Quadro Permanente, em deferimento ao
requerimento pessoal, formulado nos autos do Processo
Administrativo nº15602.

Caio Benites Rangel
Pregoeiro

II – O servidor acima não fará jus ao recebimento de
qualquer remuneração a contar de 24/06/2020, haja vista
ser a data que o mesmo não mais exerceu suas atividades
funcionais no cargo público em que fora nomeado.

AVISO DE LICITAÇÃO

III – Determinar à Secretaria Municipal de Administração – SEADM que proceda as anotações e baixas de estilo.

DATA DE ABERTURA: 11/08/2020
Hora: 15:00 h.
PROCESSO Nº 14201/2020
SECRETARIA REQUISITANTE: SEADM
MODALIDADE: Pregão Presencial 084/2020

IV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais 8.666/93 e
suas alterações, a Lei Municipal 1.546/09 Lei de Pregão
nº 10520/2002.
O Edital encontra-se á disposição dos interessados
na Comissão Permanente de Licitações localizada à
Avenida John Kennedy, nº 120- Centro- Araruama, a partir de 30/07/2020, mediante a apresentação do carimbo
do CNPJ, a entrega de requerimento em papel timbrado
com ﬁrma reconhecida do sócio administrador por autenticidade, credenciando a pessoa que fará a retirada,
contrato social ou no requerimento da P.M.A, sendo o sócio
administrador, e de 02 (duas) resmas de papel A-4, 500
folhas, que será entregue, na comissão de Licitação, no
endereço supracitado.
Araruama, 28 de Julho de 2020.
Caio Benites Rangel
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 656/2020
MODALIDADE: Pregão Presencial 083/2020
OBJETO: Aquisição de mobiliário pela SEMAG.
DATA DE ABERTURA: 12/08/2020
Hora: 10:00 h.

OBJETO: “Contratação de Empresa especializada
em Recarga de Extintores (CO2, PQS E AP), conforme
especiﬁcações constantes no item 03 (três), deste Termo de Referência, constando em todos os Extintores, a
etiqueta do INMETRO, após a recarga, inspeção e Teste
Hidrostático nas mangueiras seguindo as normas regulamentares vigentes”

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete da Prefeita, 16 de julho de 2020.
Lívia Bello
“Lívia de Chiquinho”
Prefeita

DATA DE ABERTURA: 12/08/2020
Hora: 15:00 h.
SECRETARIA REQUISITANTE: SEADM

PORTARIA Nº 1851
DE 20 DE JULHO DE 2020
EXONERA, A PEDIDO, SERVIDORA
PROCESSO ADMINISTRATIVO 13965/2020

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais 8.666/93 e
suas alterações, a Lei Municipal 1.546/09 Lei de Pregão
nº 10520/2002.
O Edital encontra-se á disposição dos interessados
na Comissão Permanente de Licitações localizada à
Avenida John Kennedy, nº 120- Centro- Araruama, a partir de 31/07/2020, mediante a apresentação do carimbo
do CNPJ, a entrega de requerimento em papel timbrado
com ﬁrma reconhecida do sócio administrador por autenticidade, credenciando a pessoa que fará a retirada,
contrato social ou no requerimento da P.M.A, sendo o sócio
administrador, e de 02 (duas) resmas de papel A-4, 500
folhas, que será entregue, na comissão de Licitação, no
endereço supracitado.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ARARUAMA, no uso
de suas atribuições e competência conferidas por Lei e
considerando o que consta nos autos do processo Administrativo nº13965/2020.
RESOLVE:
I – EXONERAR, A PEDIDO, a servidora DAYANNE
ANTUNES DA COSTA E SILVA, Efetiva, Oﬁcial Administrativo, Matrícula 9950306, do Quadro Permanente, em
deferimento ao requerimento pessoal, formulado nos autos
do Processo Administrativo nº13965.
II – A servidora acima não fará jus ao recebimento de
qualquer remuneração a contar de 21/05/2020, haja vista
ser a data que a mesma não mais exerceu suas atividades
funcionais no cargo público em que fora nomeada.

Araruama, 28 de Julho de 2020.
Caio Benites Rangel
Pregoeiro

SECRETARIA REQUISITANTE: SEMAG

III – Determinar à Secretaria Municipal de Administração – SEADM que proceda as anotações e baixas de estilo.
IV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais 8.666/93 e
suas alterações, a Lei Municipal 1.546/09 Lei de Pregão
nº 10520/2002.
O Edital encontra-se á disposição dos interessados

PORTARIA Nº 1841
DE 16 DE JULHO DE 2020

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete da Prefeita, 20 de julho de 2020.

EXONERA, A PEDIDO, SERVIDOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO 15602/2020

Lívia Bello
“Lívia de Chiquinho”
Prefeita

297.100,91
297.100,91
261.853,42
35.247,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
297.100,91

269.786,43
269.786,43
228.025,18
41.761,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
269.786,43

Benefícios Previdenciários

Pessoal Inativo e Pensionista

Aposentadorias, Reservas e Reformas

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

Decorrentes de Decisão Judicial

Despesas de Exercícios Anteriores

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
293.877,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.441,66

251.435,67

293.877,33

293.877,33

Dez/2019

96.376.948,97
3.581.523,16

0,00

96.376.948,97

278.832,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.982,30

235.849,94

278.832,24

278.832,24

SIGFIS - Versão 2020

CHEFE DO PODER LEGISLATIVO: OCIMAR MERIM LADEIRA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: DANIELA DAVID CORREIA DE SOUZA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: OCIMAR MERIM LADEIRA

Fonte : Sapitur

5.204.355,24

VALOR

271.468,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.765,47

228.702,94

271.468,41

271.468,41

Mai/2020

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

275.672,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.897,24

232.775,02

275.672,26

275.672,26

Abr/2020

5.493.486,09

274.441,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.079,73

231.362,14

274.441,87

274.441,87

Mar/2020

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

292.069,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.606,02

245.463,15

292.069,17

292.069,17

Fev/2020

LIQUIDADAS

Jan/2020

5.782.616,94

Data de Emissão: 24/07/2020 12:00h

439.672,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87.423,96

352.248,87

439.672,83

439.672,83

Nov/2019

DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)

273.438,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.922,57

231.515,73

273.438,30

273.438,30

Out/2019

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

264.713,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.404,70

228.308,80

264.713,50

264.713,50

Set/2019

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terc. (art.18, §1º LRF)

Obrigações Patronais

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis

Pessoal Ativo

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

Ago/2019

Jul/2019

DESPESA COM PESSOAL

RGF - ANEXO 1

MUNICÍPIO DE CANTAGALO - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Semestre / 2020

3.581.523,16
3.035.290,66
546.232,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.581.523,16

307.749,80
42.700,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.449,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anexo 1 do RGF

5,40%

5,70%

6,00%

3,72%

% SOBRE A RCL AJUSTADA

3.581.523,16

350.449,91

INSCRITAS
EM RP NÃO

Últ.12Meses PROCESSADOS

350.449,91

Jun/2020

R$ 1,00
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Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cantagalo
Divulgação

Faperj apoia projeto
internacional sobre
a estrutura do
coronavírus

Pesquisadores da Rede Ressonância Magnética Nuclear do Rio de
Janeiro participam do consórcio internacional para desvendar a conformação de
estruturas das proteínas do SARS-CoV-2
e que possam ser úteis na triagem de
drogas para tratar a doença. O projeto
recebeu apoio ﬁnanceiro de R$ 180 mil
reais da Fundação Carlos Chagas Filho
de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro.
O pesquisador da UFRJ, Fábio Almeida, conta que o grupo brasileiro estuda
a proteína N e esta semana enviará ao
consórcio mundial para triagem de drogas
capazes de inviabilizar a replicação do
vírus. A proteína N participa do processo
de transcrição do vírus como uma peçachave regulatória no espalhamento do
novo coronavírus no organismo. Se os
pesquisadores conseguem atingir a estrutura da proteína N, conseguem inviabilizar
a replicação do vírus.
O grupo vem estudando cepas de
5 betacoronavírus e produzindo em laboratório RNAs que são especíﬁcos nesse
processo regulatório. Até o momento, ninguém conhece bem como isso acontece
no nível molecular e estrutural, explica Fábio. Para entender melhor, o grupo utiliza
ferramentas de Ressonância Magnética
Nuclear, em um dos equipamentos mais
modernos instalados em toda a América
Latina, e em parceria com o Laboratório Nacional de Computação Cientíﬁca
(LNCC) descreve as características da
proteína e os compostos ligantes e deposita em uma biblioteca open science
(ciência aberta). As bibliotecas com essas
informações, já implantadas na Europa,
servem para a triagem de possíveis compostos ativos contra a covid-19.
No Hemisfério Sul, o Brasil é o
único país a fazer parte do consórcio
Covid-19-NMR, que envolve 14 países
e mais de 120 pesquisadores. No Brasil,
participam da iniciativa além da UFRJ, do
LNCC e da Fiocruz, no Rio de Janeiro;
grupos da Unicamp e de São José do
Rio Preto.
rj.gov
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Licença Ambiental
de Araruama
PROCESSO Nº 12574 / 2019.

PROCESSO Nº 16170/2020

Empresa SBA TORRES BRASIL, LIMITADA., CNPJ
nº 16.587.135/0001-35, torna público que RECEBEU
a Licença Ambiental de Instalação, nº 0070 / 2020,
de acordo com o Artigo 70 da Lei Complementar Nº
138/2018, para a atividade de Estação de Rádio Base
(ERB), situada no seguinte endereço: Travessa Berlim,
nº 1014, lote 01, quadra “L” – Vila Capri – Araruama –RJ.
Foi determinado o cumprimento das exigências
contidas nas normas e instruções de Licenciamento da
SEMAG.

MEGA VEST CASA LTDA, CNPJ nº 31.035.833/003137, torna público que RECEBEU a Licença Ambiental
DE OPERAÇÃO nº 0134/2020, de acordo com o Artigo
70 da Lei Complementar Nº 138/2018, para a(s) atividade(s) de Comércio atacadista de alimentos para animais,
Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho,
Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria,
Comércio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas
e cortinas, Comércio varejista de mercadorias em geral,
com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de
artigos de colchoaria, Comércio varejista de tecidos,
Comércio varejista de artigos de armarinho, Comércio
varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio
varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas,
Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e
doméstico não especiﬁcados anteriormente, Comércio
varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista de outros produtos não especiﬁcados
anteriormente, situada no seguinte endereço: Rodovia
Amaral Peixoto, nº 91.925, Paraty, Araruama-RJ.
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de Licenciamento da SEMAG.

PROCESSO Nº 12576 / 2019.
Empresa SBA TORRES BRASIL, LIMITADA., CNPJ
nº 16.587.135/0001-35, torna público que RECEBEU
a Licença Ambiental de Instalação, nº 0117 / 2020,
de acordo com o Artigo 70 da Lei Complementar Nº
138/2018, para a atividade de Estação de Rádio Base
(ERB), situada no seguinte endereço: Rua Caparaó, nº
287, lote 09 – Parque Alves Branco – Jacaré – Araruama –RJ.
Foi determinado o cumprimento das exigências
contidas nas normas e instruções de Licenciamento da
SEMAG.

PROCESSO Nº 15005/2020
PROCESSO Nº 15223/2017
ALESSANDRA FRANÇA DE MENEZES, CPF nº
012.298.547-89, torna público que REQUEREU a Licença Ambiental PRÉVIA, de acordo com o Decreto
047/2010, art. 8, § 2º, para a(s) atividade(s) de Projeto
para aprovação de residência multifamiliar, situada no
seguinte endereço: RUA DE SERVIDÃO, ATUAL RUA
LAGE DO MURIAÉ, ORIUNDA DE DESMEMBRAMENTO, IGUABA PEQUENA, ARARUAMA-RJ.
Foi determinado o cumprimento das exigências
contidas nas normas e instruções de Licenciamento da
SEMAG.

A R M A Z E M D O S F I O S LT D A M E , C N P J n º
04.442.991/0001-13, TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARARUAMA/RJ, LICENÇA AMBIENTAL
PRÉVIA Nº 138/2020, de acordo com o Artigo 70 da Lei
Complementar Nº 138/2018, para a(s) Atividade(s) de
PROJETO PARA APROVAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA
MULTIFAMILIAR, SITO NA RUA HONDURAS, LOTE Nº
42, QUADRA Nº 56, LOTEAMENTO PARQUE HOTEL
ARARUAMA, ARARUAMA/RJ.
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de Licenciamento da SEMAG.
PROCESSO: 6651/2020

PROCESSO Nº 15223/2017
ALESSANDRA FRANÇA DE MENEZES, CPF nº
012.298.547-89, torna público que RECEBEU a Licença Ambiental PRÉVIA, nº 0118/2020, de acordo com o
Decreto 047/2010, art. 8, § 2º, para a(s) atividade(s) de
Projeto para aprovação de residência multifamiliar, situada no seguinte endereço: RUA DE SERVIDÃO, ATUAL
RUA LAGE DO MURIAÉ, ORIUNDA DE DESMEMBRAMENTO, IGUABA PEQUENA, ARARUAMA-RJ..
Foi determinado o cumprimento das exigências
contidas nas normas e instruções de Licenciamento da
SEMAG.

LEILA MARIA GAMBA POMPO DE ABREU – ME,
CNPJ sob o nº: 16.976.527/0001-96, torna público que
RECEBEU da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
da Prefeitura de Araruama, em 10/06/2020 a LICENÇA
AMBIENTAL DE OPERAÇÃO nº 0112/2020 com validade
de 04 (quatro) anos com vencimento em 10/06/2024, para
a atividade de Comércio Varejista de animais vivos e de
artigos e alimentos para animais de estimação., situado
à Avenida Araruama - nº 1.205 – loja 101 A – Parque
Hotel - Araruama – RJ.
Foi determinado cumprimento das exigências contidas
nas Normas e instruções de Licenciamento da SEMAM.

Confira nossas
edições anteriores acessando:
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O Verso e
o Reverso
Por Remo Noronha

AH! SE SOUBESSEM
Vejo o rapaz fazer juras apaixonadas. Ela retruca: “Você promete que só amará a mim?”
“Agora quero só você”.
Engraçado ele ter citado a MPB. É exatamente
o que farei: “Esses moços, pobres moços...”
não têm ideia de que o amor é múltiplo.
A gente nem é gente direito ainda e já ama a
mãe. Depois vem pai, irmãos e primos. Conhecemos o amor amigo.
Aprendemos a temperar o amor com o ódio,
ciúmes e indiferença.
Então você me diz, não é este o amor que estão falando.
É sim. O amor é múltiplo, mas também é único.
Brincamos de amar, amamos brincar. E se
um dia alianças são trocadas não prestamos
muita atenção no que é dito naquele momento
solene. Uma chuva de hormônios empana nossa visão. A fumaça chega aos olhos vindo da
chama do coração, diz uma velha melodia.
O amor pela mesma pessoa também muda
de forma. Há que se construir, lutar e crescer.
Preﬁro dizer o mesmo que Lennon a Yoko: em
minha vida lhe amo mais.

Secretaria do Ambiente
e DPMA combatem
extração mineral ilegal
na Região dos Lagos
A Secretaria de
Estado do Ambiente e
Sustentabilidade, por
meio da Superintendência Integrada de Combate aos Crimes Ambientais (Sicca), e o
Instituto Estadual do
Ambiente (Inea) deflagraram recentemente
uma operação para combater crimes ambientais
em Iguaba, na Região
dos Lagos. A ação foi
desencadeada a partir
de denúncia anônima, e
contou com apoio da Delegacia de Proteção ao
Meio Ambiente (DPMA).

Ao percorrerem
a localidade conhecida
como Igarapiapunha,
os técnicos e os agentes flagraram extração
mineral ilegal. No momento da operação, seis
pessoas foram detidas
e conduzidas à DPMA,
onde prestaram esclarecimentos. Os infratores ambientais serão
autuados e responderão
por crime ambiental. No
local, duas escavadeiras
e dois caminhões foram
apreendidos e levados
para o depósito do Inea.
rj.gov

