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Processo Administratlyo no 3010.1405.124/ 2OZ1 - SISTÊ}|Â REGISTRO DE PREçOS - SRp
PREGÃO ELETRôÍ{IO NO OlO/2021
TIPO: llEÍlOR PREçO/ ITEr,t
DATA: 11/06/2OZr
ABERTURA: 16:00 HORÂS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A
EVENTUAL E FUTURA FORNECIMEMTO DE
GASES MEDICINAIS (RECARGA) PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNIcTPAL DE uúoe. PRocESSo
ADMINISTRATM No 3010.1405.t2412021.
VALIDADE; 12 (DOZE) MESES.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro do ano de 2021, na PREFEITURA
MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA, reuniram-se na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE

UCITAÉO, situada no Prédio da Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de
Licitação - CPL, a Sro Verâ Luciâ FerÍêirâ Co6ta lqota. Secretária Municipal de Saúde,
r.espo-n#vel pelos Registros de Preços da Secretaria Municipal de Saúde, denominado:
ORGAO GERENCIADOR da presente ATA de REGISTRO de PREçOS No 024/2021 e o Senhor:
Emerson Oliveira Reis portador do CPF: 462.397.823-W, RG No 1.129.615 SSP PI

SSP/MA, representante da empesa: F.REIS FILHO & CIA LTDA inscrita no CPNJ sob o No
02.758.85U0001-23, respectivamente, com base na Lei no 10.520, de 17 de julho de
2002, e na regulamentaSo feita pelos Decreto Municipal no 006/2021, de 04 de janeiro de
2021, em face das propostas vencedoras apresentadas no Pregão Eletrônico no 010/2021-
SRP, cuja ata e demais atos foi homologado pela autoridade administrativa, RE§OLVE
REGISTRAR os preços dos produtos propostos pela empresa, nas quantidades estimadas,
de acordo com a classificação por elas alcançada, por item, atendendo as condições
previstas no instrumento convocatório e as constanles desta Ata de Registro de Preços,
sujeilando-se as partes às normas estabelecidas da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas âlteraçôes, conforme as cláusulas seguintes:

DO OBJETO

cúusuLA PRIMEIRA: O objero desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS dos itens des
empresas vencedoras, conforme dados âbaixo. para o Futuro e ev€ntual Íornecimento de
gases medicinais (recarga) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde, conforme quantidedes e específicações constantes da cláusula quarte dêsta ATA,
conforme condições e especificaçõês conslentes do edital do PREGAO ELETRONICO N.

O1Ol2o21, bem como das propostas comerciais das PROMITENTÊS CONTRATADAS.
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ParágraÍo único: A presente Ata de Registro de PreÇos constitui-se em documento
vinculativo e obrigacional às partes, com ceracterística de compromisso para futura
contratação.

DAS OBRIGAçÕES DOS LICITAT{TE§ REG|ATRADG

CúUSULA SEGUNDA: São obrigaçôes dos Licitânte§ REGISTRADOS, entre outras:

l. Assiner o contrato de fornêcimento com o MUNIC|PIO e/ou com os órgãos participantes
no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, contados da soliciteção formal.

ll. Os produtos deverão seÍ entreguas diretamênie no HOSPITAL MUNICIPAL ê postos de
Saúde que compôem a rede municipal de saúde locâlizados na ssdê do Município de
PASTOS BONS/MA, conforme solicitaçóes, ecompenhada dâs respecÍivas notas fiscais
onde os produtos recebidos serão Íiscalizados e conferidos pelo setor de compras do
Município em prazo não supeÍior a 05 (cinco) dias, contados a partir da deta da ordem de
fornecimento.

lll. Provldenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatâdas
pelo MUNIC|PIO, na forma de forneomento dos pÍodutos e ao cumprimento das demais
obrigaÇóes assumidas nesta ata.
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lV. Reapresentar sempre, a medidâ que forem vêncendo os píazos de validedê da
documentaÉo apresentada, novos documentos que compÍovem todas as condiÉes de
habilitação e qualificação êxigades no edital do PREGÃO ELETRÔNICO no 010/2021 - SRP.

V. Prover condiçóes que possibilitem o atendimento das obrigaçóes firmadas a paÍtir da dala
da assinetura de píesente Ata de Rêgistro de Preços.

Vl. Ressarcir os eventuaas prejuízos causados ao MUNICIPIO, aos órgãos participantes e/ou
a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades comêlidas na execuçáo das
obrigâçÕês essumidas na presente ARP.

Vll. Responsabifizar-se por todas as despesas diretâS ou indiretas, táis como: salários,
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe,
indenizaçôes e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, Íicando, ainda, o
MUNICíPlO e os Órgãos Participantes rsentos de qualquer vinculo empregalício,
responsabilidade solidária ou subsidiária.

Dados da Em resa: Razão Social: F.REIS FILHO & CIA LTDA

CNPI: 02.758.851/ülO1-U! Inscrição Estadual:
19.2H2.056-6

Endereço: AV BUCAR NETO, No 851, EAIRRO CENTRO, p16ruqso/pl -
CEP: 54.800-002

i lnxrição Munkipal:
122441

Tel./Fax: (89) 3522 3441 EMAIL: f.reisfilho@hotmôil.com

Av. Ooíriígct Serlão, lú00. S.io JÓ\e. íLl, ô1i 870-1»0. Êi5tos êon5 MA. fnlaii. preÍerlurÀ pâ5lo5bon§@hotma,l.com
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Vlll. Pagar, pontualmente, os seus fornecêdores e as obrigaçôes Íisceis com base na
presênte ata, exonerando o MUNICIPIO e os Órgáos Participantes de responsabilidade
solidária ou subsidiária poÍ tal pagamento.

DA UGÊilCN DESTA ATA OE REGISTRO DE PREçO§

CúUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da prêsente Ata de Registro de Preços é de
12 (doze) meses, a paÍtiÍ da data dê suâ publicaçáo, sendo vedada sua prorrogação, exceto
seja editado novo regramento pelos órgãos ofictais durante a vigência da mesmâ.

DO REGTSTRO DO§ PREçOs

CúUSULA QUARTA. O preço registrado. a quantidâde e o fornecedor dos materiais
constântês desta, êncontram-se contidos na tabela abaixo:

RECARGA OXIG NrO

4 MEDICINAL 10M3 Gás incolor e
inodoro Contêm não menos de

RS 465.00 R$ 372 000,00

99.5% viv de o nio. A 20oC e
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FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO tI'IEDICTNAL

ITEM DESCRTçÂO MARCA UNO QÍD VLR UNT VLR TOTAL

1

RECARGA OXIGÊNIO
MEDICINAL 1 .0M3 Gás incolor
e inodoro. Contém não menos
de 99,5% v/v de oxigênio. A
20oC e numa pressáo de 101
kpA, 1 volume dissolve em 32
volumes de água (EP 5.0).
Contém não menos de 99o/o de
volume de oxigênio (USP 29). -
COTA PRINCIPAL

crL í60 RS 120.00 RS 19.200,00

2

REcÃRêÀoxrêÉNro
MEOICINAL 2,5M3 Gás incolor
ê inodoro. Conlém náo mênos
de 99,57o v/v de oxigênio A
20oC e numa pressáo de 101
kpA. 1 volume dissolve em 32
volumes de água (EP 5.0).
Contêm não menos de 99o/o de
volume de oxigênio (USP 29). -
COTA PRINCIPAL

c L

vvhite
Martins crL

RS 295.00 R$ 47 200,00

RECARGA OXIGÊNIO
MEDICINAL 3.5M3 Gás rncolor
e inodoro. Contêm nâo menos
de 99,5% v/v de oxigêniô. A
20oC e numâ pressâo de 101
kpA, 1 volume dissolve em 32
volumes de água (EP 5.0).
Contém não menos de 99o/o de
volume de oxigênio (USP 29). -
COTA PRINCIPAL

160 R$ 335,00 RS 53.600,00

VVh ite
Martins
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200 RS 465 00

VALOR TOTAL

CúUSUIÂ QUINTA: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgáo ou entidade da administração que não tenha participado do
certame, mediante prévia consulta e autorização do Município e do fornecedor, sem prejuízo
das quantidedes registradas nesta Ala.

Àv.)trFi],'l.|l*,lL.!r,jí.1(-\].}!o]!tjlli]]L,li/t,l]1]i

tstÀoo !o M^iÁr{tio
taE IURÀ MUÀ|C}P^L Ot Fi§tOÉ IOXS - MA

CÍ'lrr - Ol.lr.l71,O@t. rt
Muuop,o rffMBao Do ÍÊRÊrÍôff,o pÀ ooÁoÁxtÀ cExR oolurM^(^|rr|ttsf

numa pressâo de 101 kpA, 1

volume dissolve em 32 volumes
de água (EP 5.0). Contém não
mênos de 99% de volume de
oxigênio (USP 29). - COTA
PRINClPAL

5

RECARGA OXIGÊNIO
MEDICINAL 1.0M3 Gás incolor
e inodoro Contêm nâo menos
de 99,5% v/v de oxigênio A
20oC e numa pressão de 101
kpA, 1 volume dissolve em 32
volumes de água (EP 5.0).
Contém náo rnenos de 99% de
volume de oxigênio (USP 29). -
COTA RESERVADA

White
Martins ctL 40 R$ 120,00 RS 4.800.00

6

RECARGA OXIGÊNIO
MEDICINAL 2,5M3 Gâs incolor
e inodoro. Contêm nâo menos
de 99,5% viv de oxigênio. A
20oC e numa pressào de 101

kpA, 'l volume dissolve em 32
volumes de água (EP 5.0)
Contêm nâo mênos de 99o/o de
volume de oxigênio (USP 29). -
COTA RESERVAOA

clL 40 R$ 295,00

\/VhúE
Mertrns CIL 40 R$ 335.00

R$ 1 1 .800.00

7

RECARGA OXIGÊNIO
MEDICINAL 3,5M3 Gás incolor
e inodoro Contém não menos
de 99,5% v/v de oxigênio. A
20oC e numa pressâo de 101
kpA, 'l volume dissolve em 32
volumes de água (EP 5 0)
Contém não menos de 99% de
volume de oxigênio (USP 29). -
COTA RESERVADA

R$ 13.400,00

I

RECARGA OXIGÊNIO
MEDICINAL 10M3 Gás incolor e
inodoro. Contêm não menos de
99,5% v/v de oxigênio. A 20oC e
numa pre§são dê í01 kpA, 1

volume dissôlvê em 32 volurnes
de água (EP 5.0). Contém nâo
menos de 99% de volume de
oxigênio (usP 29) - coTA
RESERVADA

White
Martans

CIL R$ 93 000.00

Rl 61s.000,00
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ParágraÍo único: As contrataçôes adicionais previstas nesta cláusulâ não poderão excedeÍ,
por órgão ou entidade interessada, a 500/o (cinquenta por cento) dos quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços.

oAs oBRtGAçÕEs oo $uâtElpto

CúUSUt-l SEXTA: Sáo obrigaçÕes do MUNtCiPtO, entÍê outrâs:

L Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA, SECRETARTA
MUNICIPAL DE SAÚDE, este Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação,
sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da
Administraçâo, obedêcêndo a ordem de classificação e os quantitativos dê contratação
deÍinidos pelos participantes dêsta Ata;

ll. Observar para que, durante a vigência da presente ata, se,am mantidas todas as
condiçôes de habilitação e qualificaçáo exigidas na licitaçáo, bêm assim, ã sua
compatibilidade com as obrigaçôes assumidas;

lll. Acompanhar e Íiscalizar a perfeita execuçâo do presente Registro de Preços, através do
setor de compras/Secretaria Municipal de Saúde.

lV. Publicar o preço, o fornecedor e as especificaçôes do objeto, em forma de elitrato, na
imprensa oficial do Município, sem prejuÍzo de outras formas de divulgaçáo, inclusíve pela
rede mundiâl de computadores - lnternet, durante a vigência da presente ate;

oA cor{TRATAçÃO

CI-ÁUSU|-,C SÊTIMA: Observados os critérios e condições €stabêlecidos no edital do
Pregão ELETRÔNICO n. O1O|2O21 - SRP. o MUNICÍP|O e/ou órgáos participantês,
Íormelização seus respectivos contratos obedecendo os itens ê quânlidadês de ceda
Secretaria, podendo também conforme o caso a Autoridade competente formalizar uma
único conlrato com os itens e quantidade de todas as Secretarias participantes.

CLAUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado náo obriga o MUNICÍPIO a Íirmar as
contralaçó€s nas quanlidades estimadas, podendo oconer licitações especificas para o
objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a prefarência de foÍnecimento, em
igualdâde de condiçóes.

CúUSULA NONA: A contÍataçáo iunto a cada fomecedor registrado será formalizada pelos
órgãos intêgrantes da Administração Direta ou lndirela do Poder Execulivo, mediante a
assinature de contrato.

DO PAGAMENTO À CONTRATADA

CúUSULA DÉCIMA: O MUNlciPlO ou os órgãos municipais pagarà à CONTRATADA,
pelos fomecimentos dos bens de valor registrado neste Ata de acordo com a quantidade
efetivamente enlregue em até 30 (trinta) dias úteis, após o recêbimento definitivo.
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cúusulR DECIMA PRIMEIRA: O pagamento será eÍetuado através de deposito bancário,
mediante apresenteçáo do documento fiscal compelente, junlamente com os documentos
pertinentes.

DAS ALTERAçÕE8 DAÂTA

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Ata de Rêgistro de Preços poderá sofrer alterações,
obedêcido o disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, nos seguintes casos:

Parágrafo Segundo: Quando os pÍeços registrados, por molivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS
BONS/MA deverá:

l. Convocar o fornecedor registrado para nêgociaÉo de reduçáo de prêços e sua
adêquação ao pÍaticado no mercâdo;

ll. Frustrada a negociaçáo, liberar o Íornecedor registrado do compromisso essumido;

lll. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão ELETRÔN|CO, os demais
fornecêdores que náo tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de
negociação;

Paú$eÍo Terceiro: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao preço rêgistrado e o
fomecedor, mediante comunicaçáo e comprovação formal, náo puder cumprir o

compromisso. o órgâo gerenciador da Ata poderá:

l. Lib€rar o fornecedor registrado do compromisso assumido, - sem apliceÉo das
penalidades previstas nesta Ata e no Edital do Pregâo ELETRÔNICO, conÍirmada a
veracidâde dos motivos e comprovantes apresentados;

ll. Parâ o disposto no subitem anterior, a comunicaçáo deverá ser feita ãntes do pedido de
fornecimento dos materiais;

lll. Convocar. pela ordem dê classificaÉo do Pregão ETETRÔNlCO, os demais
fornecedores visando igual oportunidade de negociaçáo;

ParágraÍo Quarto: O MUNiCIPIO revogará a Ata de Registro de Preços sêmpre que náo
houver êxito nas negociações. na forma da legislâçáo vigêntê.

CúUSULA DÉC;MA TERCEIRA: O Rêgistro de Preços dos Íornecedores registrados será
cancelado quando:
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Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderáo ser revisto em decorrência de eventual
reduÉo daqueles praticâdos no mercado, ou de fato que eleve o custo dos matenaig
registrados, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA, órgão
gerenciador desta ATA, promover as negociaçôes junto aos fornecedores rêgistrados-



WPASTO' BANS I
I

r rxí:cllD

l. Houver interesse público, devidamente fundamentado;

ll. O fornecedor descumprir as condiçõês da Ata de Registro de Preços;

lll. O fornecedor não assinar o contrato no pÍazo determinado neste edital, sem justificetiva
aceite p€lo MUNICIPIO;

lV. Se constatar a êxistêncie ds dêclaraÉo dê inidoneidedê do Íornecedor;

V. O fornacedor não aceitsr reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tomar supêrior
âo prâticados no mercado,

Vl. Por iniciativa do próprio Íornecedor, quando mediante soliciteçáo por escrito. compÍovar
a impossibilidadê do cumprimento das exigências do instrumento convocetório que dêu
origem à êsta ARP, tendo em viste fato supervenrente e aceito pelo MUNICIPIO.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços da presênte Ata serâo ineajustáveis durentê a
validade desta Ata;

Parágralo Único: Nas hipótêsês previstas no Art.65, inciso ll, alínea "d", da Lei 8.66&93, o
MUNICIPIO poderá promover o equilíbrio econômico-Ínanceiro do contrato, mediante
solicitação fundamentada e aceita.

OAS PENALIDADES

cúUSUtá DÉCIMA QUINTA: Pêla ínexecução tolal ou parcial da Ata ou do contrato o
MUNICÍP|O poderá, gerantido o devido processo legal, a ample defesa e o contraditório.
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

| - lmpedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de PASToS BONS - MA por
prazo de até 5 (cinco) anos;

ll - declarâção de inidoneidãde para licitar ou contretar com a Adminlstrâção Públicâ.

lll - Advertência

tlÍÀoo oo MlÀa,iHlo
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lV - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de ãtraso na entrega dos produtm ou

atraEo na sua substituiçáo, e por oconência de ato ou falo em desacordo com o proposto e

o estabelecido neste Edilel. até o máximo de 10oÁ (dez por cênto) sobre o valor total da nota

de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 {quinze) dias conidos. umâ vez comunicade
oficielmênte.

V - Multa de 10% (dêz por cênto) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de

inexecuçáo tolal ou parcial do objeto contratado, recolhidâ no Prazo de 15 quinze) dias
coíridos, contado da comunicaçáo oficial.

Vl - Declarâçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que sêja promovida a

Àv. Domrng.! ;rrrjo. ltXlO . 5:ir) ,.);ê i lir (i5 ti7Íl nOI . rr.'r! 8!. ' l\,lÂ . !marl orrre]lrr'ã 0;stotbon'i{Qho!mêrl.com
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reabilitação peranle a própria autoridâde que aplicou a penalidade, que será concêdida
sempre que a licitante ressarciÍ a Prefeitura Municipal de PASTOS BONS - MA pelos
preiuízos resultentês e depois de decorÍido o ptazo da sanção aplicada com base no

subitem enterior.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA: A penâlidade de advertêncie podêrá ser apl,cada nos

seguintes casos, independentêmente da aplicação dê multas:

l. Descumprimento des obrigações assumidas contratualmente, deSde que não acArrelêm
prejuízos para o MUNICÍPlO;

ll. Execuçâo insatisfatória ou inexecução da entregâ do material, desde que a sua gravidade

não recomende o enquadramento nos casos de suspensáo temporária ou declaraçâo de
inidoneidade;

lll. Pequenas ocorrênctas que
serviÇos do MUNICIPIO ou dos ó

CúUSULA OÉCIMA SÉTIMA: Decorridos 05 (cinco) dias de âtraso na entrega dos bêns,

sem que tenham sido apresentadas .iuslificativas plausívêis, estará cârectefizado o

descumpnmento total das obrigaçôes assumidas, câso em que, além de aplicar a multe
prevista no inciso ll da Cláusuta Dácima Quinta, poderá o MUNICIPIO optar pela rescisáo do

Contrato.

ParáçraÍo Primeiro: As multes a que sê refere o inciso ll de cláusule Décima Quinta náo

impeãe que o MUN1CIPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de

eràço Oo fornecedor e, ainda apliquê as outrâs sençóês prêvistas na Cláusula 
-Decima

euiÁta, em seus incisos l, lll ê lV, facultada o devido procêsso legal, a amplâ defesa e o
CONIrAditóTiO dA PROMITENTE CiOU CONTRATADA.

CúUSULA DÉCIMA OITAVA: As multas ap[cadas serão descontadas dos pagamentos

eventualmente devidos pelo MUNICIPIO;

parágrafo Primeiro: lnexistindo pagamento devido pelo MUNIC|PIO, ou sendo este

insufiiiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo máximo de

30 (trinta) dias corridos, contado da data da comunicaçáo de confirmaçáo da sanÉo;

Paráqrafo sequndo: Náo se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o
MUNiClplO pãderá, se houver. valer-se do valor dado em garantia e, nâo sendo este

suficiente, Íar-se-á a sua cobrança judicialmente.

CúUSULA DÉC|MA NOI',IA: A penalidade de declaraçáo de inidoneidade para licitar e

contrataÍ com a Administração Pública será proposta se constatede má fé, ação maliciosa e

premeditada de CONTRAÍADA em preluizo do MUNICIPIO, evidência d9.3].Y".lf-q^"o'
interesses escusos ou reincidência de faltas que acaÍrêlem prejuizos ao MUNICIPIO ou

aplicações sucêssivas das outras penalidades anteriormente descritas

tr{aeÍ0

possam acarretar tÍanstornos no desenvolvimento dos
rgãos municipais;
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