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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 056/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 444/2022
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS N.º 036/2022

O Município de Maragojipe, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, inscrito no
CNPJ: 13.784.384/0001-22, com endereço na Rua Durval de Morais, s/n - Centro – CEP. 44.420000 – Maragojipe – Bahia, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. Valnicio Armede Ribeiro,
brasileiro, casado, portador de RG. 08.886.579-78SSP/BA, inscrito no CPF. 004.015.355-09,
residente e domiciliado a Rua Perciliana Alves de Albergaria, 389 - Cajá, nesta cidade, e o Fundo
Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ: 11.388.207/0001-00,
com endereço na Rua Durval de Morais, s/n Centro – CEP. 44.420-000 – Maragojipe - Bahia,
representado pelo Sr. Filype Kaique Leite Rocha, portador do RG. 1290675554 SSP/BA, inscrito no
CPF. 04190773590, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa: SEPARAR PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito provado inscrito no CNPJ. 03.184.220/0001-00,
localizado na Rua Aurora Maria do Nascimento Furtado, s/n – Loteamento 38714 – Quadra F –
Lote19 e 20 – Bangu – CEP. 21.862-720 – Município Rio de Janeiro - RJ, neste ato representado
pelo Sr. Paulo Gil Almeida Pereira, brasileiro, divorciado, sócio administrador, portador do
RG.11418335-3 SSP/RJ, inscrito no CPF. 074.094.157-70, doravante denominada PROMITENTE
FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela
inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto Federal nº
9.488/2018, Decretos Municipais nºs 053/2013, 224/2016 e 219/2020, e demais normas legais
aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
N°.036/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº.
444/2022, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n°
8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual
aquisição de recargas parcelada de Gás Oxigênio Medicinal, cilindros de gás, e insumos para
atender as demandas do Hospital Municipal e outras demandas vinculadas a Secretaria Municipal
de Saúde do Município de Maragojipe – Bahia.
Lote: 01
ITEM
1
2
3

ESPECIFICAÇÕES
Oxigênio para uso em pacientes
(Cilindro c/ 1m³). Maraca: SA.
Oxigênio para uso em pacientes
(Cilindro c/ 2,5m³). Maraca: SA.
Oxigênio para uso em pacientes
(Cilindro c/ 10m³). Maraca: SA.

C
UNIDADE

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

429464

M³

900

48,00

43.200,00

429464

M³

2.100

23,00

48.300,00

429464

M³

8000

10,10

80.800,00

CATMAT

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE R$172.300(cento setenta dois mil e trezentos reais).

172.300,00

1.2 – As quantidades constantes nos Lotes, desta Ata de Registro de Preços poderão não ser
adquiridas pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada,
mediante emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO
(válida como ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a
originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município
e respeitada as quantidades mínimas de 10% para cada Lote.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da
data da assinatura.
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2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município através do Fundo
Municipal de Saúde não será obrigado à requisitar no todo os gases e os materiais licitados,
referidos na Cláusula I, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à
empresa detentora.
2.3 – Em cada fornecimento de gases e de materiais decorrentes desta Ata, serão observados,
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão N°. 036-SRP/2022 Eletrônico, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de
transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas
abaixo:
a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após
o prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega dos gases e dos materiais adjudicados,
em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao
fornecimento dos gases e dos materiais, superior a 50% (cinquenta por cento) do prazo definido
nesta Ata;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata Registro de Preços.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos gases e
dos materiais e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Saúde do Município de
Maragojipe, a nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do
Fundo Municipal de Saúde e conter o número do empenho correspondente.
3.3 – Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a
validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e
às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no
site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma poderá
ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
3.4 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
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3.6 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTODO DOS GASES E MATERIAIS E DO PRAZO
4.1. O prazo de entrega do objeto inicial é de até 05 (cinco) dias úteis, contados do envio do aceite
da ordem de compra, e suas reposições deverão ser realizadas em até 02 (dois) dias úteis da
solicitação realizada pelo Município;
4.2. A CONTRATADA deverá entregar os produtos, a suas custas, no horário de expediente da
Secretaria de Saúde de Maragojipe de 8:00h (oito horas) às 16h (dezesseis horas), de segunda a
sexta-feira, conforme ordem de fornecimento;
4.3.O prazo para a CONTRATADA realizar correções de eventuais vícios encontrados no(s)
objeto(s) adquirido(s), por ocasião da entrega, e entregá-lo(s) com as reparações ou substituições
necessárias será de no máximo 24 (vinte e quatro) horas a contar da notificação por parte do
Município;
4.4. A carga e descarga dos cilindros somente poderão ser realizadas por pessoal da
CONTRATADA usando os devidos Equipamentos de Proteção Individual – EPI, disponibilizados
pela CONTRATADA, tais como luva de raspa, botas com biqueira de aço, óculos e capacete.
Durante a entrega e retirada dos cilindros os técnicos da CONTRATADA deverão utilizar
dispositivos que garantam a segurança total do procedimento e dos profissionais envolvidos, sendo
de responsabilidade da CONTRATADA providenciar tais dispositivos.
4.5. Todos os cilindros deverão estar em perfeito estado de conservação, devendo possuir
capacete de proteção móvel ou fixo e deverão ser entregues lacrados, caso contrário, serão
devolvidos à CONTRATADA.
4.6. O dimensionamento do número de cilindros deverá ser feito levando em conta a probabilidade
de existência de unidades defeituosas, devendo, portanto, haver uma quantidade suficiente de
cilindros adicionais ao consumo normal, de modo a suprir possíveis imprevistos. No caso do
reabastecimento de cilindros pela contratada, não será admitido reabastecimento em cilindros que
estiverem com testes periódicos vencidos, ficando sob a responsabilidade da CONTRATADA,
providenciar a troca desses cilindros sem ônus adicional à CONTRATANTE.
4.7. A CONTRATADA deve atender a todas as medidas de segurança necessárias ao manuseio
dos equipamentos.
4.8. No caso do reabastecimento de cilindros pela contratada, não será admitido reabastecimento
em cilindros que estiverem com testes periódicos vencidos, ficando sob a responsabilidade da
CONTRATADA, providenciar a troca desses cilindros sem ônus adicional à CONTRATANTE. A
CONTRATADA deve atender a todas as medidas de segurança necessárias ao manuseio dos
equipamentos.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1. Entregar a Contratada a ordem de fornecimento, acompanhada do cronograma de recargas, na
data de assinatura do contrato e/ou documento equivalente;
5.2. Fornecer as informações sobre o local e os horários para recargas;
5.3. Designar a área responsável pela gestão do contrato e acompanhamento das recargas
disponibilizando os respectivos telefones de contato à Contratada;
5.4. Utilizar e manter em perfeitas condições de asseio e segurança os cilindros, zelando pelo seu
perfeito funcionamento e conservação;
5.5. Permitir que funcionários habilitados e prepostos da Contratada examinem os cilindros sempre
que necessário, verificando a observância das normas aplicáveis;
5.6. Devolver à Contratada os cilindros cedidos em comodato, caso exista a cessão de uso, por
qualquer razão deixe de utilizá-los; e,
5.7. Não permitir a intervenção de estranhos para manutenção dos cilindros da Contratada.
5.8. Realizar os pagamentos nas datas convencionadas nos termos do futuro contrato.
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CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Garantir as recargas e assim, o abastecimento ininterrupto dos Gases Medicinais nas
quantidades estabelecidas, conforme estabelecido em cronograma de abastecimento;
6.2. Responsabilizar-se pelo atendimento às chamadas para as recargas não previstas
inicialmente, decorrentes de situações emergenciais, no prazo máximo de 02 (duas) horas a partir
do registro comprovado do chamado junto à Contratada, bem como pelas possíveis variações de
demanda em conformidade com o prazo de recarga estabelecido pelo Contratante;
6.3. Manter atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, para eventuais
solicitações de recargas;
6.4. Portar e apresentar, quando solicitada, a documentação exigida para transporte de cargas
perigosas contendo:
I - No que couber apresentar documento de transporte ou Manifesto de carga, relatando para cada
substância e artigo objeto do transporte, o nome apropriado para embarque, a classe ou a
subclasse do produto, o número ONU, precedido das letras “UN” ou “ONU” e o grupo de
embalagem da substância ou artigo e a quantidade total por produto perigoso abrangido pela
descrição.
II - No que couber apresentar declaração do expedidor, que acompanhe ou componha o documento
de transporte para produtos perigosos, emitida pelo expedidor, declarando que o produto está
adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento,
descarregamento, transbordo e transporte e que atende à regulamentação em vigor.
III - No que couber apresentar os Certificados de capacitação do veículo e dos equipamentos,
expedidos pelo INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
ou por entidade por ele credenciada;
IV - No que couber apresentar documento comprobatório da qualificação do motorista, previsto em
legislação de trânsito, de que recebeu treinamento específico para transportar produtos perigosos;
V - No que couber apresentar ficha de emergência, para o caso de qualquer acidente e/ou
incidentes, contendo instruções fornecidas pelo expedidor conforme informações recebidas do
fabricante ou importador do produto transportado, que explicitem de forma concisa:
 A natureza do risco apresentado pelos produtos perigosos transportados, bem como
as medidas de emergência;
 As disposições aplicáveis caso uma pessoa entre em contato com os produtos
transportados ou com substâncias que podem desprender-se deles;
 As medidas que se devem tomar no caso de ruptura ou deterioração de embalagens
ou tanques, ou em caso de vazamento ou derramamento de produtos perigosos
transportados;
 No caso de vazamento ou no impedimento do veículo prosseguir viagem, as medidas
necessárias para a realização do transbordo da carga ou, quando for o caso,
restrições de manuseio do produto;
 Números de telefones de emergência do corpo de bombeiros, polícia, defesa civil e
órgão de meio ambiente ao longo do itinerário.
6.5. Responsabilizar-se pelo transporte dos Gases medicinais em veículos apropriados para
transporte de cargas perigosas, seguindo a regulamentação vigente (Decreto Lei N.º 96.044 de
18/05/88 do Ministério dos Transportes e Resolução nº 420 de 12/02/2004 da Agência Nacional de
Transportes Terrestres – ANTT consolidado com as alterações introduzidas pelas Resoluções nº
701 de 25/8/04, nº 1.644 de 26/9/06, nº 2.657 de 15/4/08, nº 2.975 de 18/12/08, nº 3.383 de
20/01/10, nº 3.632 de 09/2/11, nº 3.648 de 16/3/11, nº 3.763 de 26/1/12 e nº4.081, de 11/4/13);
6.6. Responsabilizar-se pelo transporte, carga e descarga dos cilindros, de sua propriedade e de
propriedade do Município, no local estabelecido para entrega, devendo ser transportados na
posição vertical, em carrocerias de ferro, e em veículos que contenham elevadores, de maneira
adequada a garantir a segurança do transporte e do descarregamento;
6.7. No que couber, realizar além das recargas a manutenção corretiva de qualquer equipamento
de sua propriedade, cilindros e equipamentos/materiais complementares a esses sistemas,
inclusive com o fornecimento e troca imediata das peças necessárias para o seu perfeito
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funcionamento, sem restrição ou limitação de chamadas, horário ou número de horas e sem ônus
adicionais ao Contratante;
6.8. No que couber, efetuar a aferição e a calibração de equipamentos como válvulas de segurança
e alívio, indicadores de nível, manômetros e reguladores;
6.9. Fazer as recargas, com produtos dentro das normas técnicas, condições de temperatura,
densidade e pressão, identificação do grau de risco e das medidas emergências a serem adotadas
em caso de acidentes;
6.10. Fazer as recargas de gases medicinais, e criar meio de identificação da data de envase;
6.11. Dispor de pessoal operacional qualificado para os serviços de transporte, carga, descarga e
abastecimento, os quais deverão estar devidamente uniformizados e identificados por crachá;
6.12. Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o
transporte e descarga dos gases, e durante a realização dos serviços de manutenção dos cilindros;
6.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento por parte de sua mão-de-obra das normas disciplinares
e de segurança determinada pelo Contratante, provendo-os dos Equipamentos de Proteção
Individual – EPIs que garantam a proteção da pele, das mucosas, das vias respiratória e digestiva
do trabalhador;
6.14. Instruir sua mão-de-obra quanto à prevenção de incêndios de acordo com as normas vigentes
e instituídas pela CIPA;
6.15. Responder por danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à
fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante;
6.16. Designar, por escrito, no ato do recebimento da autorização de serviço, preposto(s) que
tenha(m) poder para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do contrato;
6.17. Caso exista, responsabilizar-se por todas as peças, componentes, materiais e acessórios a
serem substituídos nos equipamentos cedidos (sem ônus adicionais), mantendo o nível de
segurança e desempenho dos equipamentos e sistemas;
6.18. Assegurar a qualidade e a pureza do Gás Medicinal a ser entregue ao Contratante. Sempre
que solicitado, a documentação de controle de amostras que demonstre tal qualidade, por meio da
emissão de Certificado de Qualidade com assinatura do responsável técnico;
6.19. Responsabilizar-se por todo o ônus relativo as recargas/fornecimento, inclusive fretes e
seguros desde a origem até sua entrega no local de destino;
6.20. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais ou civis
resultantes da execução do futuro contrato;
6.21. Não será permitida, em hipótese alguma, a transferência das obrigações da futura Contratada
a outros.
CLÁUSULA VII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
7.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro
de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO
8.1. A execução das atividades contratuais, em conformidade com as disposições contidas n o art.
67 da Lei nº 8.666/1993, será acompanhada por um representante do CONTRATANTE,
especialmente designado para esse fim, a ser oportunamente indicado pela área gestora.
8.2. O representante do Município anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução desta Ata, sendo-lhe asseguradas as prerrogativas de:
8.2.1. Fiscalizar a execução do objeto do futuro Contrato de modo a que sejam cumpridas
integralmente as condições constantes de suas cláusulas e anexos.
8.2.2. Sustar a execução desta Ata por estar em desacordo com o especificado ou por outro motivo
que caracterize a necessidade de tal medida.
8.2.3. Autorizar o início de qualquer serviço ou de suas etapas e estabelecer os horários permitidos
para a execução de trabalhos pela Contratada, em conformidade com a conveniência e
necessidade do Contratante.
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8.2.4. Comunicar eventuais falhas ocorridas na prestação dos serviços e determinar o que for
necessário à regularização de faltas ou defeitos verificados.
8.2.5. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do futuro Contrato.
8.2.6. Aprovar os serviços de recargas executados, bem como os insumos e serviços afetos
utilizados para esse fim.
8.2.7. Atestar, após a verificação da conformidade, as notas fiscais/faturas correspondentes da
CONTRATADA.
8.2.8. Acompanhar o prazo de execução do Contrato.
8.2.9. Solicitar acréscimos ou supressões, caso haja necessidade.
8.3. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da
CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.
CLÁUSULA IX – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. Pela inexecução total ou parcial, ou pelo atraso injustificado na execução do objeto desta Ata
de Registro, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla
defesa, as seguintes penalidades serão aplicadas, cumulativamente ou não:
9.1.1. Advertência
9.1.2. Multa, nos seguintes termos:
a) Pelo atraso na conclusão dos serviços ou na correção das falhas, vícios, imperfeições ou
defeitos apontados pela Fiscalização, em relação aos prazos estipulados: 0,3% (três décimos por
cento) do valor contratado, por dia decorrido, até o limite de 9% (nove por cento). O atraso
injustificado por período superior a 30 (trinta) dias poderá caracterizar a inexecução do objeto e o
contrato poderá ser rescindido a critério do Município;
b) Pelo atraso no cumprimento de obrigações previstas neste Ata de Registro que fixem
expressamente prazo de atendimento, bem como nos prazos definidos para a assistência técnica:
0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total do contrato, por dia decorrido, até o limite de 2%
(dois por cento).
c) Pelo atraso na prestação da garantia contratual 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor
total do contrato, por dia decorrido, até o limite de 2,0% (dois por cento);
d) Pela inexecução total ou parcial do objeto: 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. No
caso de inexecução parcial, a multa compensatória incidirá apenas sobre a parcela inadimplida,
caso esta possa ser individualizada e desde que não prejudique o aproveitamento da parcela
executada;
e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93 ou no instrumento
convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: até 2% (dois por cento) do valor contratado,
para cada evento, que será dobrada em caso de reincidência.
9.1.3. Impedimento de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, quando o
licitante que, convocado no prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de
entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução no contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
CLÁUSULA X – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pelo Município,
quando:
10.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
10.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e o Município
não aceitar sua justificativa;
10.1.3 – A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério do Município; observada a legislação em vigor;
10.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços, se assim for decidido pelo Município, com observância das disposições legais;
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10.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
10.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pelo Município.
10.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo
administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do
Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir
da última publicação.
10.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei
Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
10.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada
com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas
na Cláusula X, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA XI – DA RESCISÃO
11.1. Constituem motivos para rescisão do futuro contrato:
I – o não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais especificações e prazos;
II – a paralisação da Prestação de Serviços de recargas, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;
III – a subcontratação total ou parcial do seu objeto sem a prévia autorização do Município;
IV – a decretação de falência;
V – a dissolução da sociedade;
VI – a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do contrato;
VII – razões de interesse público;
VIII – a supressão, por parte da Administração, do total previsto no contrato, além do limite
permitido no § 1.º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93;
IX – a suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;
X – o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, salvo em
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação;
CLÁUSULA XII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
12.1 – Os preços que vierem a constar da Ordem de Fornecimento (ou instrumento equivalente)
poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação
em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
12.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
12.3 – O Município poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa
de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços
praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura
da Ata pelas partes interessadas.
12.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA XIII – DAS UNIDADES REQUISITANTES
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13.1 – Os gases, e os materiais, objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado por
qualquer integrante do Processo, ou por outros Municípios que não participaram do Processo,
através do órgão Gerenciador que adotará as medidas para formalização do Termo de Adesão.
13.2 – As Adesões não poderão ser superiores a 100% (cem por cento) do total de cada lote
registrado.
13.2.1 – Cada Carona só poderá utilizar até 50% (cinquenta por cento) de total de cada lote.
CLAUSULA XIV – DAS COMUNICAÇÕES
14.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP N°. 036/2022 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supranumerado ou remanescente de negociações em virtude
de convocações dos vencedores melhores posicionados.
16.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela
Lei Federal n° 8.883/94, pelas Resoluções no que não colidir com a primeira e nas demais normas
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVII – DO FORO
17.1 – As parte elegem o foro da Comarca de Maragojipe – Bahia, como único competente para
dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este
instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
Maragojipe – Bahia, 04 de julho de 2022.

MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ. 11.388.207/0001-00
FILYPE KAIQUUE LEITE ROCHA
CPF. 041.907.735-90

SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 03.184.220/0001-00
PAULO GIL ALMEIDA PEREIRA
EMPRESA DETENTORA DA ATA

GEORGE ITALO DOS SANTOS AMORIM
GESTOR DA ATA
Testemunhas:

1. _______________________________
Nome:
RG:

2. ______________________________
Nome:
RG:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 057/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 444/2022
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS N.º 036/2022

O Município de Maragojipe, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, inscrito no
CNPJ: 13.784.384/0001-22, com endereço na Rua Durval de Morais, s/n - Centro – CEP. 44.420000 – Maragojipe – Bahia, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. Valnicio Armede Ribeiro,
brasileiro, casado, portador de RG. 08.886.579-78SSP/BA, inscrito no CPF. 004.015.355-09,
residente e domiciliado a Rua Perciliana Alves de Albergaria, 389 - Cajá, nesta cidade, e o Fundo
Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ: 11.388.207/0001-00,
com endereço na Rua Durval de Morais, s/n Centro – CEP. 44.420-000 – Maragojipe - Bahia,
representado pelo Sr. Filype Kaique Leite Rocha, portador do RG. 1290675554 SSP/BA, inscrito no
CPF. 04190773590, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa: PFL PRODUTOS PARA
SAÚDE EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ. 30.960.120/0001-68,
localizado na Rua Costa Brito, 348 – Centro – CEP. 45.200-010 – Município de Jequié – Bahia,
neste ato representado pelo Sr. Leonardo Diniz dos Santos Fonseca, brasileiro, casado, sócio
administrador, portador do RG. 1592878393 SSP/BA, inscrito no CPF. 019.422.795-23, doravante
denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93,
com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e
Decreto Federal nº 9.488/2018, Decretos Municipais nºs 053/2013, 224/2016 e 219/2020, e demais
normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO N°.036/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo
Administrativo Nº. 444/2022, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às
disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual
aquisição de recargas parcelada de Gás Oxigênio Medicinal, cilindros de gás, e insumos para
atender as demandas do Hospital Municipal e outras demandas vinculadas a Secretaria Municipal
de Saúde do Município de Maragojipe – Bahia.
Lote 02
C
VALOR
ESPECIFICAÇÕES
UNIDADE
QUANT.
CATMAT
UNITÁRIO R$
Cilindro acondicionador para oxigênio
4
446781
Unidade
35
1.085,00
de 1m³. Marca: Btic.
Cilindro acondicionador para oxigênio
5
435808
Unidade
25
2.013,11
de 2,5m³. Marca: Oximinas.
Cilindro acondicionador para oxigênio
6
446780
Unidade
25
2.100,00
de 10m³. Marca: Btic.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE R$140.802,75(cento quarenta mil oitocentos dois reais e setenta cinco
centavos)

ITEM

VALOR
TOTAL R$
37.975,00
50.327,75
52.500,00
140.802,75

1.2 – As quantidades constantes nos Lotes, desta Ata de Registro de Preços poderão não ser
adquiridas pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada,
mediante emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO
(válida como ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a
originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município
e respeitada as quantidades mínimas de 10% para cada Lote.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da
data da assinatura.
2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município através do Fundo
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Municipal de Saúde não será obrigado à requisitar no todo os gases e os materiais licitados,
referidos na Cláusula I, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à
empresa detentora.
2.3 – Em cada fornecimento de gases e de materiais decorrentes desta Ata, serão observados,
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão N°. 036-SRP/2022 Eletrônico, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de
transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas
abaixo:
a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após
o prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega dos gases e dos materiais adjudicados,
em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao
fornecimento dos gases e dos materiais, superior a 50% (cinquenta por cento) do prazo definido
nesta Ata;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata Registro de Preços.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos gases e
dos materiais e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Saúde do Município de
Maragojipe, a nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do
Fundo Municipal de Saúde e conter o número do empenho correspondente.
3.3 – Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a
validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e
às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no
site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma poderá
ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
3.4 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
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inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTODO DOS GASES E MATERIAIS E DO PRAZO
4.1. O prazo de entrega do objeto inicial é de até 05 (cinco) dias úteis, contados do envio do aceite
da ordem de compra, e suas reposições deverão ser realizadas em até 02 (dois) dias úteis da
solicitação realizada pelo Município;
4.2. A CONTRATADA deverá entregar os produtos, a suas custas, no horário de expediente da
Secretaria de Saúde de Maragojipe de 8:00h (oito horas) às 16h (dezesseis horas), de segunda a
sexta-feira, conforme ordem de fornecimento;
4.3.O prazo para a CONTRATADA realizar correções de eventuais vícios encontrados no(s)
objeto(s) adquirido(s), por ocasião da entrega, e entregá-lo(s) com as reparações ou substituições
necessárias será de no máximo 24 (vinte e quatro) horas a contar da notificação por parte do
Município;
4.4. A carga e descarga dos cilindros somente poderão ser realizadas por pessoal da
CONTRATADA usando os devidos Equipamentos de Proteção Individual – EPI, disponibilizados
pela CONTRATADA, tais como luva de raspa, botas com biqueira de aço, óculos e capacete.
Durante a entrega e retirada dos cilindros os técnicos da CONTRATADA deverão utilizar
dispositivos que garantam a segurança total do procedimento e dos profissionais envolvidos, sendo
de responsabilidade da CONTRATADA providenciar tais dispositivos.
4.5. Todos os cilindros deverão estar em perfeito estado de conservação, devendo possuir
capacete de proteção móvel ou fixo e deverão ser entregues lacrados, caso contrário, serão
devolvidos à CONTRATADA.
4.6. O dimensionamento do número de cilindros deverá ser feito levando em conta a probabilidade
de existência de unidades defeituosas, devendo, portanto, haver uma quantidade suficiente de
cilindros adicionais ao consumo normal, de modo a suprir possíveis imprevistos. No caso do
reabastecimento de cilindros pela contratada, não será admitido reabastecimento em cilindros que
estiverem com testes periódicos vencidos, ficando sob a responsabilidade da CONTRATADA,
providenciar a troca desses cilindros sem ônus adicional à CONTRATANTE.
4.7. A CONTRATADA deve atender a todas as medidas de segurança necessárias ao manuseio
dos equipamentos.
4.8. No caso do reabastecimento de cilindros pela contratada, não será admitido reabastecimento
em cilindros que estiverem com testes periódicos vencidos, ficando sob a responsabilidade da
CONTRATADA, providenciar a troca desses cilindros sem ônus adicional à CONTRATANTE. A
CONTRATADA deve atender a todas as medidas de segurança necessárias ao manuseio dos
equipamentos.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1. Entregar a Contratada a ordem de fornecimento, acompanhada do cronograma de recargas, na
data de assinatura do contrato e/ou documento equivalente;
5.2. Fornecer as informações sobre o local e os horários para recargas;
5.3. Designar a área responsável pela gestão do contrato e acompanhamento das recargas
disponibilizando os respectivos telefones de contato à Contratada;
5.4. Utilizar e manter em perfeitas condições de asseio e segurança os cilindros, zelando pelo seu
perfeito funcionamento e conservação;
5.5. Permitir que funcionários habilitados e prepostos da Contratada examinem os cilindros sempre
que necessário, verificando a observância das normas aplicáveis;
5.6. Devolver à Contratada os cilindros cedidos em comodato, caso exista a cessão de uso, por
qualquer razão deixe de utilizá-los; e,
5.7. Não permitir a intervenção de estranhos para manutenção dos cilindros da Contratada.
5.8. Realizar os pagamentos nas datas convencionadas nos termos do futuro contrato.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Garantir as recargas e assim, o abastecimento ininterrupto dos Gases Medicinais nas
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quantidades estabelecidas, conforme estabelecido em cronograma de abastecimento;
6.2. Responsabilizar-se pelo atendimento às chamadas para as recargas não previstas
inicialmente, decorrentes de situações emergenciais, no prazo máximo de 02 (duas) horas a partir
do registro comprovado do chamado junto à Contratada, bem como pelas possíveis variações de
demanda em conformidade com o prazo de recarga estabelecido pelo Contratante;
6.3. Manter atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, para eventuais
solicitações de recargas;
6.4. Portar e apresentar, quando solicitada, a documentação exigida para transporte de cargas
perigosas contendo:
I - No que couber apresentar documento de transporte ou Manifesto de carga, relatando para cada
substância e artigo objeto do transporte, o nome apropriado para embarque, a classe ou a
subclasse do produto, o número ONU, precedido das letras “UN” ou “ONU” e o grupo de
embalagem da substância ou artigo e a quantidade total por produto perigoso abrangido pela
descrição.
II - No que couber apresentar declaração do expedidor, que acompanhe ou componha o documento
de transporte para produtos perigosos, emitida pelo expedidor, declarando que o produto está
adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento,
descarregamento, transbordo e transporte e que atende à regulamentação em vigor.
III - No que couber apresentar os Certificados de capacitação do veículo e dos equipamentos,
expedidos pelo INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
ou por entidade por ele credenciada;
IV - No que couber apresentar documento comprobatório da qualificação do motorista, previsto em
legislação de trânsito, de que recebeu treinamento específico para transportar produtos perigosos;
V - No que couber apresentar ficha de emergência, para o caso de qualquer acidente e/ou
incidentes, contendo instruções fornecidas pelo expedidor conforme informações recebidas do
fabricante ou importador do produto transportado, que explicitem de forma concisa:
 A natureza do risco apresentado pelos produtos perigosos transportados, bem como
as medidas de emergência;
 As disposições aplicáveis caso uma pessoa entre em contato com os produtos
transportados ou com substâncias que podem desprender-se deles;
 As medidas que se devem tomar no caso de ruptura ou deterioração de embalagens
ou tanques, ou em caso de vazamento ou derramamento de produtos perigosos
transportados;
 No caso de vazamento ou no impedimento do veículo prosseguir viagem, as medidas
necessárias para a realização do transbordo da carga ou, quando for o caso,
restrições de manuseio do produto;
 Números de telefones de emergência do corpo de bombeiros, polícia, defesa civil e
órgão de meio ambiente ao longo do itinerário.
6.5. Responsabilizar-se pelo transporte dos Gases medicinais em veículos apropriados para
transporte de cargas perigosas, seguindo a regulamentação vigente (Decreto Lei N.º 96.044 de
18/05/88 do Ministério dos Transportes e Resolução nº 420 de 12/02/2004 da Agência Nacional de
Transportes Terrestres – ANTT consolidado com as alterações introduzidas pelas Resoluções nº
701 de 25/8/04, nº 1.644 de 26/9/06, nº 2.657 de 15/4/08, nº 2.975 de 18/12/08, nº 3.383 de
20/01/10, nº 3.632 de 09/2/11, nº 3.648 de 16/3/11, nº 3.763 de 26/1/12 e nº4.081, de 11/4/13);
6.6. Responsabilizar-se pelo transporte, carga e descarga dos cilindros, de sua propriedade e de
propriedade do Município, no local estabelecido para entrega, devendo ser transportados na
posição vertical, em carrocerias de ferro, e em veículos que contenham elevadores, de maneira
adequada a garantir a segurança do transporte e do descarregamento;
6.7. No que couber, realizar além das recargas a manutenção corretiva de qualquer equipamento
de sua propriedade, cilindros e equipamentos/materiais complementares a esses sistemas,
inclusive com o fornecimento e troca imediata das peças necessárias para o seu perfeito
funcionamento, sem restrição ou limitação de chamadas, horário ou número de horas e sem ônus
adicionais ao Contratante;
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6.8. No que couber, efetuar a aferição e a calibração de equipamentos como válvulas de segurança
e alívio, indicadores de nível, manômetros e reguladores;
6.9. Fazer as recargas, com produtos dentro das normas técnicas, condições de temperatura,
densidade e pressão, identificação do grau de risco e das medidas emergências a serem adotadas
em caso de acidentes;
6.10. Fazer as recargas de gases medicinais, e criar meio de identificação da data de envase;
6.11. Dispor de pessoal operacional qualificado para os serviços de transporte, carga, descarga e
abastecimento, os quais deverão estar devidamente uniformizados e identificados por crachá;
6.12. Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o
transporte e descarga dos gases, e durante a realização dos serviços de manutenção dos cilindros;
6.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento por parte de sua mão-de-obra das normas disciplinares
e de segurança determinada pelo Contratante, provendo-os dos Equipamentos de Proteção
Individual – EPIs que garantam a proteção da pele, das mucosas, das vias respiratória e digestiva
do trabalhador;
6.14. Instruir sua mão-de-obra quanto à prevenção de incêndios de acordo com as normas vigentes
e instituídas pela CIPA;
6.15. Responder por danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à
fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante;
6.16. Designar, por escrito, no ato do recebimento da autorização de serviço, preposto(s) que
tenha(m) poder para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do contrato;
6.17. Caso exista, responsabilizar-se por todas as peças, componentes, materiais e acessórios a
serem substituídos nos equipamentos cedidos (sem ônus adicionais), mantendo o nível de
segurança e desempenho dos equipamentos e sistemas;
6.18. Assegurar a qualidade e a pureza do Gás Medicinal a ser entregue ao Contratante. Sempre
que solicitado, a documentação de controle de amostras que demonstre tal qualidade, por meio da
emissão de Certificado de Qualidade com assinatura do responsável técnico;
6.19. Responsabilizar-se por todo o ônus relativo as recargas/fornecimento, inclusive fretes e
seguros desde a origem até sua entrega no local de destino;
6.20. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais ou civis
resultantes da execução do futuro contrato;
6.21. Não será permitida, em hipótese alguma, a transferência das obrigações da futura Contratada
a outros.
CLÁUSULA VII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
7.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro
de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO
8.1. A execução das atividades contratuais, em conformidade com as disposições contidas n o art.
67 da Lei nº 8.666/1993, será acompanhada por um representante do CONTRATANTE,
especialmente designado para esse fim, a ser oportunamente indicado pela área gestora.
8.2. O representante do Município anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução desta Ata, sendo-lhe asseguradas as prerrogativas de:
8.2.1. Fiscalizar a execução do objeto do futuro Contrato de modo a que sejam cumpridas
integralmente as condições constantes de suas cláusulas e anexos.
8.2.2. Sustar a execução desta Ata por estar em desacordo com o especificado ou por outro motivo
que caracterize a necessidade de tal medida.
8.2.3. Autorizar o início de qualquer serviço ou de suas etapas e estabelecer os horários permitidos
para a execução de trabalhos pela Contratada, em conformidade com a conveniência e
necessidade do Contratante.
8.2.4. Comunicar eventuais falhas ocorridas na prestação dos serviços e determinar o que for
necessário à regularização de faltas ou defeitos verificados.
8.2.5. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do futuro Contrato.
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8.2.6. Aprovar os serviços de recargas executados, bem como os insumos e serviços afetos
utilizados para esse fim.
8.2.7. Atestar, após a verificação da conformidade, as notas fiscais/faturas correspondentes da
CONTRATADA.
8.2.8. Acompanhar o prazo de execução do Contrato.
8.2.9. Solicitar acréscimos ou supressões, caso haja necessidade.
8.3. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da
CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.
CLÁUSULA IX – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. Pela inexecução total ou parcial, ou pelo atraso injustificado na execução do objeto desta Ata
de Registro, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla
defesa, as seguintes penalidades serão aplicadas, cumulativamente ou não:
9.1.1. Advertência
9.1.2. Multa, nos seguintes termos:
a) Pelo atraso na conclusão dos serviços ou na correção das falhas, vícios, imperfeições ou
defeitos apontados pela Fiscalização, em relação aos prazos estipulados: 0,3% (três décimos por
cento) do valor contratado, por dia decorrido, até o limite de 9% (nove por cento). O atraso
injustificado por período superior a 30 (trinta) dias poderá caracterizar a inexecução do objeto e o
contrato poderá ser rescindido a critério do Município;
b) Pelo atraso no cumprimento de obrigações previstas neste Ata de Registro que fixem
expressamente prazo de atendimento, bem como nos prazos definidos para a assistência técnica:
0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total do contrato, por dia decorrido, até o limite de 2%
(dois por cento).
c) Pelo atraso na prestação da garantia contratual 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor
total do contrato, por dia decorrido, até o limite de 2,0% (dois por cento);
d) Pela inexecução total ou parcial do objeto: 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. No
caso de inexecução parcial, a multa compensatória incidirá apenas sobre a parcela inadimplida,
caso esta possa ser individualizada e desde que não prejudique o aproveitamento da parcela
executada;
e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93 ou no instrumento
convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: até 2% (dois por cento) do valor contratado,
para cada evento, que será dobrada em caso de reincidência.
9.1.3. Impedimento de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, quando o
licitante que, convocado no prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de
entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução no contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
CLÁUSULA X – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pelo Município,
quando:
10.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
10.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e o Município
não aceitar sua justificativa;
10.1.3 – A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério do Município; observada a legislação em vigor;
10.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços, se assim for decidido pelo Município, com observância das disposições legais;
10.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
10.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pelo Município.
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10.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo
administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do
Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir
da última publicação.
10.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei
Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
10.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada
com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas
na Cláusula X, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA XI – DA RESCISÃO
11.1. Constituem motivos para rescisão do futuro contrato:
I – o não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais especificações e prazos;
II – a paralisação da Prestação de Serviços de recargas, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;
III – a subcontratação total ou parcial do seu objeto sem a prévia autorização do Município;
IV – a decretação de falência;
V – a dissolução da sociedade;
VI – a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do contrato;
VII – razões de interesse público;
VIII – a supressão, por parte da Administração, do total previsto no contrato, além do limite
permitido no § 1.º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93;
IX – a suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;
X – o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, salvo em
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação;
CLÁUSULA XII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
12.1 – Os preços que vierem a constar da Ordem de Fornecimento (ou instrumento equivalente)
poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação
em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
12.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
12.3 – O Município poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa
de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços
praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura
da Ata pelas partes interessadas.
12.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA XIII – DAS UNIDADES REQUISITANTES
13.1 – Os gases, e os materiais, objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado por
qualquer integrante do Processo, ou por outros Municípios que não participaram do Processo,
através do órgão Gerenciador que adotará as medidas para formalização do Termo de Adesão.
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13.2 – As Adesões não poderão ser superiores a 100% (cem por cento) do total de cada lote
registrado.
13.2.1 – Cada Carona só poderá utilizar até 50% (cinquenta por cento) de total de cada lote.
CLAUSULA XIV – DAS COMUNICAÇÕES
14.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP N°. 036/2022 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supranumerado ou remanescente de negociações em virtude
de convocações dos vencedores melhores posicionados.
16.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela
Lei Federal n° 8.883/94, pelas Resoluções no que não colidir com a primeira e nas demais normas
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVII – DO FORO
17.1 – As parte elegem o foro da Comarca de Maragojipe – Bahia, como único competente para
dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este
instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
Maragojipe – Bahia, 04 de julho de 2022.

MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ. 11.388.207/0001-00
FILYPE KAIQUUE LEITE ROCHA
CPF. 041.907.735-90

PFL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CNPJ. 30.960.120/0001-68
LEONARDO DINIZ DOS SANTOS FONSECA
EMPRESA DETENTORA DA ATA

GEORGE ITALO DOS SANTOS AMORIM
GESTOR DA ATA
Testemunhas:

1. _______________________________
Nome:
RG:

2. ______________________________
Nome:
RG:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 058/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 444/2022
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS N.º 036/2022

O Município de Maragojipe, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, inscrito no
CNPJ: 13.784.384/0001-22, com endereço na Rua Durval de Morais, s/n - Centro – CEP. 44.420000 – Maragojipe – Bahia, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. Valnicio Armede Ribeiro,
brasileiro, casado, portador de RG. 08.886.579-78SSP/BA, inscrito no CPF. 004.015.355-09,
residente e domiciliado a Rua Perciliana Alves de Albergaria, 389 - Cajá, nesta cidade, e o Fundo
Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ.11.388.207/0001-00, com
endereço na Rua Durval de Morais, s/n Centro – CEP. 44.420-000 – Maragojipe - Bahia,
representado pelo Sr. Filype Kaique Leite Rocha, portador do RG. 1290675554 SSP/BA, inscrito no
CPF. 04190773590, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa: BRASIL DEVICES
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ.
34.680.592/0001-51, localizado na Rua Graça Aranha, 875 – Barracão 01 – Sala B – Vargem
Grande – CEP. 83.321-020 – Município de Pinhais – PR, neste ato representado pelo Sr. José
Felipe Belotto Pelozzo, brasileiro, solteiro, sócio administrador, portador do RG. 13180150-5
SSP/PR, inscrito no CPF. 064.890.839-90, doravante denominada PROMITENTE
FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela
inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto Federal nº
9.488/2018, Decretos Municipais nºs 053/2013, 224/2016 e 219/2020, e demais normas legais
aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
N°.036/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº.
444/2022, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n°
8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual
aquisição de recargas parcelada de Gás Oxigênio Medicinal, cilindros de gás, e insumos para
atender as demandas do Hospital Municipal e outras demandas vinculadas a Secretaria Municipal
de Saúde do Município de Maragojipe – Bahia.
Lote 03
ITEM
7

8

9

ESPECIFICAÇÕES
VÁLVULA
REDUTORA
C/
LUXÔMETRO
DE
OXIGÊNIO.
MARCA: JG MORTIYA/3G MORIYA.
VÁLVULA REDUTORA DE OXIGÊNIO
S/ FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO.
MARCA: JG MORTIYA/3G MORIYA.
MANGUEIRA
DE
EXTENSÃO
MICRONEBULIZADOR PVC 1,50M
OXIGÊNIO. MARCA: JG MORTIYA/3G
MORIYA.

C
UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

478004

Unidade

60

278,00

16.680,00

375405

Unidade

60

258,00

15.480,00

472152

Unidade

60

12,00

720,00

CATMAT

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE R$32.880,00(trinta dois mil oitocentos e oitenta reais)

32.880,00

1.2 – As quantidades constantes nos Lotes, desta Ata de Registro de Preços poderão não ser
adquiridas pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada,
mediante emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO
(válida como ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a
originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município
e respeitada as quantidades mínimas de 10% para cada Lote.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
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2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da
data da assinatura.
2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município através do Fundo
Municipal de Saúde não será obrigado à requisitar no todo os gases e os materiais licitados,
referidos na Cláusula I, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à
empresa detentora.
2.3 – Em cada fornecimento de gases e de materiais decorrentes desta Ata, serão observados,
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão N°. 036-SRP/2022 Eletrônico, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de
transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas
abaixo:
a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após
o prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega dos gases e dos materiais adjudicados,
em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao
fornecimento dos gases e dos materiais, superior a 50% (cinquenta por cento) do prazo definido
nesta Ata;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata Registro de Preços.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos gases e
dos materiais e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Saúde do Município de
Maragojipe, a nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do
Fundo Municipal de Saúde e conter o número do empenho correspondente.
3.3 – Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a
validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e
às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no
site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma poderá
ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
3.4 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
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3.5 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTODO DOS GASES E MATERIAIS E DO PRAZO
4.1. O prazo de entrega do objeto inicial é de até 05 (cinco) dias úteis, contados do envio do aceite
da ordem de compra, e suas reposições deverão ser realizadas em até 02 (dois) dias úteis da
solicitação realizada pelo Município;
4.2. A CONTRATADA deverá entregar os produtos, a suas custas, no horário de expediente da
Secretaria de Saúde de Maragojipe de 8:00h (oito horas) às 16h (dezesseis horas), de segunda a
sexta-feira, conforme ordem de fornecimento;
4.3.O prazo para a CONTRATADA realizar correções de eventuais vícios encontrados no(s)
objeto(s) adquirido(s), por ocasião da entrega, e entregá-lo(s) com as reparações ou substituições
necessárias será de no máximo 24 (vinte e quatro) horas a contar da notificação por parte do
Município;
4.4. A carga e descarga dos cilindros somente poderão ser realizadas por pessoal da
CONTRATADA usando os devidos Equipamentos de Proteção Individual – EPI, disponibilizados
pela CONTRATADA, tais como luva de raspa, botas com biqueira de aço, óculos e capacete.
Durante a entrega e retirada dos cilindros os técnicos da CONTRATADA deverão utilizar
dispositivos que garantam a segurança total do procedimento e dos profissionais envolvidos, sendo
de responsabilidade da CONTRATADA providenciar tais dispositivos.
4.5. Todos os cilindros deverão estar em perfeito estado de conservação, devendo possuir
capacete de proteção móvel ou fixo e deverão ser entregues lacrados, caso contrário, serão
devolvidos à CONTRATADA.
4.6. O dimensionamento do número de cilindros deverá ser feito levando em conta a probabilidade
de existência de unidades defeituosas, devendo, portanto, haver uma quantidade suficiente de
cilindros adicionais ao consumo normal, de modo a suprir possíveis imprevistos. No caso do
reabastecimento de cilindros pela contratada, não será admitido reabastecimento em cilindros que
estiverem com testes periódicos vencidos, ficando sob a responsabilidade da CONTRATADA,
providenciar a troca desses cilindros sem ônus adicional à CONTRATANTE.
4.7. A CONTRATADA deve atender a todas as medidas de segurança necessárias ao manuseio
dos equipamentos.
4.8. No caso do reabastecimento de cilindros pela contratada, não será admitido reabastecimento
em cilindros que estiverem com testes periódicos vencidos, ficando sob a responsabilidade da
CONTRATADA, providenciar a troca desses cilindros sem ônus adicional à CONTRATANTE. A
CONTRATADA deve atender a todas as medidas de segurança necessárias ao manuseio dos
equipamentos.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1. Entregar a Contratada a ordem de fornecimento, acompanhada do cronograma de recargas, na
data de assinatura do contrato e/ou documento equivalente;
5.2. Fornecer as informações sobre o local e os horários para recargas;
5.3. Designar a área responsável pela gestão do contrato e acompanhamento das recargas
disponibilizando os respectivos telefones de contato à Contratada;
5.4. Utilizar e manter em perfeitas condições de asseio e segurança os cilindros, zelando pelo seu
perfeito funcionamento e conservação;
5.5. Permitir que funcionários habilitados e prepostos da Contratada examinem os cilindros sempre
que necessário, verificando a observância das normas aplicáveis;
5.6. Devolver à Contratada os cilindros cedidos em comodato, caso exista a cessão de uso, por
qualquer razão deixe de utilizá-los; e,
5.7. Não permitir a intervenção de estranhos para manutenção dos cilindros da Contratada.
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5.8. Realizar os pagamentos nas datas convencionadas nos termos do futuro contrato.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Garantir as recargas e assim, o abastecimento ininterrupto dos Gases Medicinais nas
quantidades estabelecidas, conforme estabelecido em cronograma de abastecimento;
6.2. Responsabilizar-se pelo atendimento às chamadas para as recargas não previstas
inicialmente, decorrentes de situações emergenciais, no prazo máximo de 02 (duas) horas a partir
do registro comprovado do chamado junto à Contratada, bem como pelas possíveis variações de
demanda em conformidade com o prazo de recarga estabelecido pelo Contratante;
6.3. Manter atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, para eventuais
solicitações de recargas;
6.4. Portar e apresentar, quando solicitada, a documentação exigida para transporte de cargas
perigosas contendo:
I - No que couber apresentar documento de transporte ou Manifesto de carga, relatando para cada
substância e artigo objeto do transporte, o nome apropriado para embarque, a classe ou a
subclasse do produto, o número ONU, precedido das letras “UN” ou “ONU” e o grupo de
embalagem da substância ou artigo e a quantidade total por produto perigoso abrangido pela
descrição.
II - No que couber apresentar declaração do expedidor, que acompanhe ou componha o documento
de transporte para produtos perigosos, emitida pelo expedidor, declarando que o produto está
adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento,
descarregamento, transbordo e transporte e que atende à regulamentação em vigor.
III - No que couber apresentar os Certificados de capacitação do veículo e dos equipamentos,
expedidos pelo INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
ou por entidade por ele credenciada;
IV - No que couber apresentar documento comprobatório da qualificação do motorista, previsto em
legislação de trânsito, de que recebeu treinamento específico para transportar produtos perigosos;
V - No que couber apresentar ficha de emergência, para o caso de qualquer acidente e/ou
incidentes, contendo instruções fornecidas pelo expedidor conforme informações recebidas do
fabricante ou importador do produto transportado, que explicitem de forma concisa:
 A natureza do risco apresentado pelos produtos perigosos transportados, bem como
as medidas de emergência;
 As disposições aplicáveis caso uma pessoa entre em contato com os produtos
transportados ou com substâncias que podem desprender-se deles;
 As medidas que se devem tomar no caso de ruptura ou deterioração de embalagens
ou tanques, ou em caso de vazamento ou derramamento de produtos perigosos
transportados;
 No caso de vazamento ou no impedimento do veículo prosseguir viagem, as medidas
necessárias para a realização do transbordo da carga ou, quando for o caso,
restrições de manuseio do produto;
 Números de telefones de emergência do corpo de bombeiros, polícia, defesa civil e
órgão de meio ambiente ao longo do itinerário.
6.5. Responsabilizar-se pelo transporte dos Gases medicinais em veículos apropriados para
transporte de cargas perigosas, seguindo a regulamentação vigente (Decreto Lei N.º 96.044 de
18/05/88 do Ministério dos Transportes e Resolução nº 420 de 12/02/2004 da Agência Nacional de
Transportes Terrestres – ANTT consolidado com as alterações introduzidas pelas Resoluções nº
701 de 25/8/04, nº 1.644 de 26/9/06, nº 2.657 de 15/4/08, nº 2.975 de 18/12/08, nº 3.383 de
20/01/10, nº 3.632 de 09/2/11, nº 3.648 de 16/3/11, nº 3.763 de 26/1/12 e nº4.081, de 11/4/13);
6.6. Responsabilizar-se pelo transporte, carga e descarga dos cilindros, de sua propriedade e de
propriedade do Município, no local estabelecido para entrega, devendo ser transportados na
posição vertical, em carrocerias de ferro, e em veículos que contenham elevadores, de maneira
adequada a garantir a segurança do transporte e do descarregamento;
6.7. No que couber, realizar além das recargas a manutenção corretiva de qualquer equipamento
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de sua propriedade, cilindros e equipamentos/materiais complementares a esses sistemas,
inclusive com o fornecimento e troca imediata das peças necessárias para o seu perfeito
funcionamento, sem restrição ou limitação de chamadas, horário ou número de horas e sem ônus
adicionais ao Contratante;
6.8. No que couber, efetuar a aferição e a calibração de equipamentos como válvulas de segurança
e alívio, indicadores de nível, manômetros e reguladores;
6.9. Fazer as recargas, com produtos dentro das normas técnicas, condições de temperatura,
densidade e pressão, identificação do grau de risco e das medidas emergências a serem adotadas
em caso de acidentes;
6.10. Fazer as recargas de gases medicinais, e criar meio de identificação da data de envase;
6.11. Dispor de pessoal operacional qualificado para os serviços de transporte, carga, descarga e
abastecimento, os quais deverão estar devidamente uniformizados e identificados por crachá;
6.12. Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o
transporte e descarga dos gases, e durante a realização dos serviços de manutenção dos cilindros;
6.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento por parte de sua mão-de-obra das normas disciplinares
e de segurança determinada pelo Contratante, provendo-os dos Equipamentos de Proteção
Individual – EPIs que garantam a proteção da pele, das mucosas, das vias respiratória e digestiva
do trabalhador;
6.14. Instruir sua mão-de-obra quanto à prevenção de incêndios de acordo com as normas vigentes
e instituídas pela CIPA;
6.15. Responder por danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à
fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante;
6.16. Designar, por escrito, no ato do recebimento da autorização de serviço, preposto(s) que
tenha(m) poder para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do contrato;
6.17. Caso exista, responsabilizar-se por todas as peças, componentes, materiais e acessórios a
serem substituídos nos equipamentos cedidos (sem ônus adicionais), mantendo o nível de
segurança e desempenho dos equipamentos e sistemas;
6.18. Assegurar a qualidade e a pureza do Gás Medicinal a ser entregue ao Contratante. Sempre
que solicitado, a documentação de controle de amostras que demonstre tal qualidade, por meio da
emissão de Certificado de Qualidade com assinatura do responsável técnico;
6.19. Responsabilizar-se por todo o ônus relativo as recargas/fornecimento, inclusive fretes e
seguros desde a origem até sua entrega no local de destino;
6.20. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais ou civis
resultantes da execução do futuro contrato;
6.21. Não será permitida, em hipótese alguma, a transferência das obrigações da futura Contratada
a outros.
CLÁUSULA VII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
7.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro
de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO
8.1. A execução das atividades contratuais, em conformidade com as disposições contidas n o art.
67 da Lei nº 8.666/1993, será acompanhada por um representante do CONTRATANTE,
especialmente designado para esse fim, a ser oportunamente indicado pela área gestora.
8.2. O representante do Município anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução desta Ata, sendo-lhe asseguradas as prerrogativas de:
8.2.1. Fiscalizar a execução do objeto do futuro Contrato de modo a que sejam cumpridas
integralmente as condições constantes de suas cláusulas e anexos.
8.2.2. Sustar a execução desta Ata por estar em desacordo com o especificado ou por outro motivo
que caracterize a necessidade de tal medida.
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8.2.3. Autorizar o início de qualquer serviço ou de suas etapas e estabelecer os horários permitidos
para a execução de trabalhos pela Contratada, em conformidade com a conveniência e
necessidade do Contratante.
8.2.4. Comunicar eventuais falhas ocorridas na prestação dos serviços e determinar o que for
necessário à regularização de faltas ou defeitos verificados.
8.2.5. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do futuro Contrato.
8.2.6. Aprovar os serviços de recargas executados, bem como os insumos e serviços afetos
utilizados para esse fim.
8.2.7. Atestar, após a verificação da conformidade, as notas fiscais/faturas correspondentes da
CONTRATADA.
8.2.8. Acompanhar o prazo de execução do Contrato.
8.2.9. Solicitar acréscimos ou supressões, caso haja necessidade.
8.3. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da
CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.
CLÁUSULA IX – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. Pela inexecução total ou parcial, ou pelo atraso injustificado na execução do objeto desta Ata
de Registro, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla
defesa, as seguintes penalidades serão aplicadas, cumulativamente ou não:
9.1.1. Advertência
9.1.2. Multa, nos seguintes termos:
a) Pelo atraso na conclusão dos serviços ou na correção das falhas, vícios, imperfeições ou
defeitos apontados pela Fiscalização, em relação aos prazos estipulados: 0,3% (três décimos por
cento) do valor contratado, por dia decorrido, até o limite de 9% (nove por cento). O atraso
injustificado por período superior a 30 (trinta) dias poderá caracterizar a inexecução do objeto e o
contrato poderá ser rescindido a critério do Município;
b) Pelo atraso no cumprimento de obrigações previstas neste Ata de Registro que fixem
expressamente prazo de atendimento, bem como nos prazos definidos para a assistência técnica:
0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total do contrato, por dia decorrido, até o limite de 2%
(dois por cento).
c) Pelo atraso na prestação da garantia contratual 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor
total do contrato, por dia decorrido, até o limite de 2,0% (dois por cento);
d) Pela inexecução total ou parcial do objeto: 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. No
caso de inexecução parcial, a multa compensatória incidirá apenas sobre a parcela inadimplida,
caso esta possa ser individualizada e desde que não prejudique o aproveitamento da parcela
executada;
e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93 ou no instrumento
convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: até 2% (dois por cento) do valor contratado,
para cada evento, que será dobrada em caso de reincidência.
9.1.3. Impedimento de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, quando o
licitante que, convocado no prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de
entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução no contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
CLÁUSULA X – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pelo Município,
quando:
10.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
10.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e o Município
não aceitar sua justificativa;
10.1.3 – A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério do Município; observada a legislação em vigor;
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10.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços, se assim for decidido pelo Município, com observância das disposições legais;
10.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
10.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pelo Município.
10.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo
administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do
Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir
da última publicação.
10.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei
Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
10.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada
com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas
na Cláusula X, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA XI – DA RESCISÃO
11.1. Constituem motivos para rescisão do futuro contrato:
I – o não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais especificações e prazos;
II – a paralisação da Prestação de Serviços de recargas, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;
III – a subcontratação total ou parcial do seu objeto sem a prévia autorização do Município;
IV – a decretação de falência;
V – a dissolução da sociedade;
VI – a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do contrato;
VII – razões de interesse público;
VIII – a supressão, por parte da Administração, do total previsto no contrato, além do limite
permitido no § 1.º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93;
IX – a suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;
X – o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, salvo em
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação;
CLÁUSULA XII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
12.1 – Os preços que vierem a constar da Ordem de Fornecimento (ou instrumento equivalente)
poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação
em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
12.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
12.3 – O Município poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa
de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços
praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura
da Ata pelas partes interessadas.
12.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
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CLÁUSULA XIII – DAS UNIDADES REQUISITANTES
13.1 – Os gases, e os materiais, objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado por
qualquer integrante do Processo, ou por outros Municípios que não participaram do Processo,
através do órgão Gerenciador que adotará as medidas para formalização do Termo de Adesão.
13.2 – As Adesões não poderão ser superiores a 100% (cem por cento) do total de cada lote
registrado.
13.2.1 – Cada Carona só poderá utilizar até 50% (cinquenta por cento) de total de cada lote.
CLAUSULA XIV – DAS COMUNICAÇÕES
14.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP N°. 036/2022 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supranumerado ou remanescente de negociações em virtude
de convocações dos vencedores melhores posicionados.
16.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela
Lei Federal n° 8.883/94, pelas Resoluções no que não colidir com a primeira e nas demais normas
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVII – DO FORO
17.1 – As parte elegem o foro da Comarca de Maragojipe – Bahia, como único competente para
dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este
instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
Maragojipe – Bahia, 04 de julho de 2022.

MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ. 11.388.207/0001-00
FILYPE KAIQUUE LEITE ROCHA
CPF. 041.907.735-90

BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ. 34.680.592/0001-51
JOSÉ FELIPE BELOTTO PELOZZO
EMPRESA DETENTORA DA ATA
GEORGE ITALO DOS SANTOS AMORIM
GESTOR DA ATA
Testemunhas:

1. _______________________________
Nome:
RG:

2. ______________________________
Nome:
RG:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE
RUA DURVAL DE MORAIS - CENTRO
CNPJ: 13.784.384/0001-22 - CEP:

.

-

- MARAGOGIPE - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
DECRETO nº 208 DE 28 DE JUNHO DE 2022
Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por
Anulação de Dotação no valor total de R$ 600.000,00
(Seiscentos mil reais ), para fins que se especifica e da
outras providências.
O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MARAGOGIPE, no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de
acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 019 de 06 de agosto de 2021, edita o seguinte Decreto:
Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$
(Seiscentos mil reais ) a saber:

600.000,00

Dotações Suplementares
010101 - CAMARA MUNICIPAL

2.002 - Manutenção dos Serviços da Câmara
3.1.90.11.00 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

200.000,00

3.3.90.36.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

90.000,00
Total por Ação:

290.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

290.000,00

021001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.023 - Manutenção das Ações da Secretaria de Educação
3.3.90.30.00 / 04 - Material de Consumo

30.000,00

3.3.90.39.00 / 04 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

40.000,00
Total por Ação:

70.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

70.000,00

Total por Ação:

140.000,00

Total por Ação:

20.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

160.000,00

021301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.064 - Manutencao das Acoes da Secretaria Municipal de Saude
3.1.90.04.00 / 02 - Contratacao por Tempo Determinado

140.000,00

2.065 - Manutencao das Acoes do Piso de Atencao Basica
3.1.90.04.00 / 14 - Contratacao por Tempo Determinado

20.000,00

2648680
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021501 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

2.078 - Manutencao das Acoes de Agricultura e Pesca - SEAP
3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

30.000,00
Total por Ação:

30.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

30.000,00

021701 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPO E MEIO AMB

2.080 - Manutencao das Acoes da Secretaria de Servicos Publicos, Transporte e Meio Ambiente
3.3.90.39.00 / 42 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

50.000,00
Total por Ação:

50.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

50.000,00

Total Suplementado:

600.000,00

Art 2º. - A propósito cabe -me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou
totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas
021001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.006 - Construcao, Ampliacao e Reformas de Creches Municipais
3.3.90.39.00 / 15 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

70.000,00
Total por Ação:

70.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

70.000,00

021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

1.018 - Requalificacao do Cais de Nage
4.4.90.51.00 / 00 - Obras e Instalacoes

200.000,00
Total por Ação:

200.000,00

1.019 - Pavimentacao e Drenagem de Vias Publicas
4.4.90.51.00 / 00 - Obras e Instalacoes

120.000,00
Total por Ação:

120.000,00

2.063 - Manutencao das Acoes da Iluminacao Publica
4.4.90.52.00 / 42 - Equipamentos e Material Permanente

50.000,00

2648680
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Total por Ação:

50.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

370.000,00

Total por Ação:

140.000,00

Total por Ação:

20.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

160.000,00

Total Anulado:

600.000,00

021301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.064 - Manutencao das Acoes da Secretaria Municipal de Saude
3.3.90.39.00 / 02 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

140.000,00

2.072 - Manutencao das Acoes de Vigilancia Sanitaria
3.1.90.11.00 / 14 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

20.000,00

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao
cumprimento deste Decreto.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 28 de junho de 2022.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MARAGOGIPE, Estado da Bahia, em 28 de junho de 2022.

VALNICIO ARMEDE RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF
: 004.015.355-09

2648680
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Compras.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE
Pregão Eletrônico

Nº 00036/2022(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

03.184.220/0001-00 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Item Descrição
Unidade de Fornecimento
Quantidade
Grupo 1
-

Critério de Valor (*)
Valor Unitário
R$ 274.671,0000
-

Valor Global
R$ 172.300,0000

Marca:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

Total do Fornecedor:
30.960.128/0001-68 - PFL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Item Descrição
Unidade de Fornecimento
Quantidade
Grupo 2
-

Critério de Valor (*)
Valor Unitário
R$ 183.721,5000
-

R$ 172.300,0000

Valor Global
R$ 140.802,7500

Marca:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

Total do Fornecedor:
34.680.592/0001-51 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
Item Descrição
Unidade de Fornecimento
Quantidade
Critério de Valor (*)
Valor Unitário
Grupo 3
R$ 67.522,2000
-

R$ 140.802,7500

Valor Global
R$ 32.880,0000

Marca:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

Total do Fornecedor:

R$ 32.880,0000

Valor Global da Ata:

R$ 345.982,7500

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS – SRP Nº. 036/2022

O Prefeito Municipal de Maragojipe - Bahia, usando de suas atribuições legais e em
conformidade com a Lei Federal Nº. 10.520/2002, Decretos Municipal Nº.053/2013, N°
224/2016 e 219/2020, com aplicação subsidiária da Lei Nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores resolve,HOMOLOGAR o processo licitatório, o processo licitatório, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos, modalidade Pregão Eletrônico Nº. 036/2022-SRP,
oriundo do Processo Administrativo Nº. 444/2022,Tipo: Menor Preço Por Grupo/Lote, cujo
objeto atine sobre: O Registro de preços, para futura e eventual aquisição de recargas
parcelada de Gás Oxigênio Medicinal, cilindros de gás, e insumos para atender as demandas
do Hospital Municipal e outras demandas vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde do
Município Maragojipe - Bahia, conforme descrito em Edital e seus anexos, futuros contratados:
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no
CNPJ. 03.184.220/0001-00, vencedora do Grupo/Lote: 01, no valor de R$172.300,00(cento
setenta dois mil e trezentos reais).
PFL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ.
30.950.128/0001-68, vencedora do Grupo/Lote: 02, no valor de R$140.802,75(cento quarenta
mil oitocentos dois reais e setenta cinco centavos).
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, pessoa jurídica de direito
privado, inscrito no CNPJ. 34.680.592/0001-51, vencedora do Grupo/Lote: 03, no valor de
R$32.880,00(trinta dois mil oitocentos oitenta reais).
Ciência aos interessados, observada as prescrições legais pertinentes.

Maragojipe - Bahia, 04 de julho 2022.

VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
Prefeito Municipal
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