PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 105/2017
Aos 15 dias do mês de dezembro de 2017, autorizado pelo Pregão Presencial – SRP nº.
085/2017, Processo nº. 145/2017, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de
acordo com o disposto no artigo 15º da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, da Lei
Federal 10.520/2002 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem
o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e o Detentor da Ata:
1. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.820.448/0126-57, Inscrição
Estadual n°. 433.616449.19-28, estabelecida à Avenida Comendador Antônio Loureiro
Ramos, n° 540, Bairro Distrito Industrial, CEP 39.404-003, Montes Claros/MG, denominada
CONTRATADA, representada pelo Sr. Demian Medeiros Pena, inscrito no CPF n°.
040.689.116-81 e Identidade n°. 11158891 SSP/MG, residente e domiciliado em Montes
Claros, à saber:
1.1 Descrição dos itens
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL
COMPRIMIDO, INCLUINDO A CONCESSÃO DOS CILINDROS EM REGIME DE COMODATO
PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. OSWALDO PREDILIANO SANTANA.
VALOR
UNIT
WHITE MARTINS GASES MEDICINAIS INDUSTRIAIS LTDA

ITEM

QUANT.

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1

18000

m3

Oxigênio Medicinal (entregar cilindro
contendo 10 m3)

R$ 6,60

R$ 118.800,00

2

150

m3

Oxigênio Medicinal (entregar cilindro
contendo 1 m3)

R$ 65,00

R$ 9.750,00

3

360

m3

R$ 22,00

R$ 7.920,00

Ar Medicinal (entregar
contendo 6,6 m3)
VALOR TOTAL

cilindro

VALOR UNIT

R$ 136.470,00

2. A Administração efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de uma via
da ordem de fornecimento (NAF), emitida pela Contratante, por onde correrá a
despesa.
3. A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente, nos termos da legislação vigente,
pelo fornecimento parcelado dos Gases Medicinais comprimidos devendo:
3.1 Apresentar, ao Contratante, o Certificado de Responsabilidade Técnica do
profissional responsável pela instalação e manutenção dos sistemas de armazenamento
e pela distribuição dos gases dentro do HMOPS;
3.2 Garantir o abastecimento ininterrupto dos Gases Medicinais nas quantidades
estabelecidas, conforme estabelecido em cronograma de abastecimento;
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3.3 Responsabilizar-se pelo atendimento às chamadas para fornecimento não previstas
inicialmente decorrente de situações emergenciais no prazo máximo de 02 (dois) dias a
partir do registro comprovado do chamado junto à
Contratada, bem como pelas possíveis variações de demanda em conformidade com o
prazo de entrega estabelecido pelo Contratante;
3.4 Manter atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana, para eventuais
solicitações de entrega;
3.5 Portar e apresentar, quando solicitada, a documentação exigida para transporte de
cargas perigosas.
3.6 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 1644 de 26/9/06, nº 2657 de 15/4/08, nº
2975 de 18/12/08, nº 3383, de 20/01/10, nº 3.632, de 09/2/11, nº 3.648, de 16/3/11 e nº
3.763, de 26/01/12).
3.7 Responsabilizar-se pelo transporte, carga e descarga dos cilindros, de sua
propriedade e de propriedade do HMOPS, no local estabelecido para entrega, devendo
os mesmos 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;
3.8 Realizar 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;
3.9 Realizar a manutenção preventiva 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, conforme as exigências da legislação específica vigente;
3.10 Identificar os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade;
3.11 Efetuar a aferição e a calibração de equipamentos como válvulas de segurança e
alívio, indicadores de nível, manômetros e reguladores;
3.12 Efetuar imediatamente a troca do equipamento por outro similar sem nenhum ônus
adicional ao CONTRATANTE em casos de impossibilidade de reparo dos equipamentos
cedidos a CONTRATADA;
3.13 Fornecer produtos com todos os dados técnicos, condições de temperatura,
densidade e pressão, identificação do grau de risco e das medidas emergências a serem
adotadas em caso de acidentes;
3.14 Entregar Gases Medicinais com identificação da data de envase;
3.15 Dispor de pessoal operacional qualificado para os serviços de transporte, carga,
descarga e abastecimento, devendo os mesmos estar devidamente uniformizados e
identificados por crachá;
3.16 Dispor de pessoal técnico qualificado para os serviços de instalação e manutenção
dos equipamentos cedidos, e eventuais equipamentos/materiais suplementares,
devendo os mesmos estar devidamente uniformizados e identificados por crachá;
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3.17 Manter Responsável Técnico pela instalação e manutenção dos sistemas de
armazenamento e pela distribuição dos gases medicinais legalmente habilitado pelo
Conselho de Classe competente (Resolução ANVISA RDC nº 189/03);
3.18 Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial
durante o transporte e descarga dos gases, bem como durante a realização dos serviços
de manutenção do(s) tanque(s) e dos cilindros;
3.19 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 – EPI que garantam a proteção da pele, das
mucosas, das vias respiratória e digestiva do trabalhador;
3.20 Instruir sua mão-de-obra quanto à prevenção de incêndios de acordo com as
normas vigentes;
3.21 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;
3.22 Designar, por escrito, no ato do recebimento da autorização de serviço, preposto(s)
quem tenha(m) poder para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do
contrato;
3.23 Possuir e fornecer todo o ferramental e aparelhagem necessários à boa execução
dos serviços, bem como manter limpos e desimpedidos os locais de trabalho e/ou
equipamentos de sua propriedade, obedecendo aos critérios estabelecidos pelo
CONTRATANTE;
3.24 Verificar e conservar as placas de advertência de riscos e de situações de
emergência bem como a sinalização de operação de carga e descarga;
3.25 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;
3.26 Assegurar a qualidade do Gás Medicinal fornecendo ao CONTRATANTE, sempre que
solicitado, documentação de controle de amostras que demonstrem a qualidade do
produto, através da emissão de Certificado de Qualidade com assinatura do responsável
técnico;
3.27 Responsabilizar-se por todo o ônus relativo ao fornecimento, inclusive fretes e seguros
desde a origem até sua entrega no local de destino;
3.28 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
ou civis resultantes da execução do contrato;
3.29 Não será permitida, em hipótese alguma, a transferência das obrigações da
CONTRATADA a outros.
4. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento,
ao Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização da execução
contratual, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:
4.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário da
Contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua
fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;
4.2. Solicitar à Contratada a substituição de qualquer produto químico, material ou
equipamento de cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences,
equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam às necessidades;
PRAÇA MOISÉS LADEIA, nº64 – CENTRO – TEL (38) 3841-1513 | SALINAS – MG.
www.salinas.mg.gov.br | licitacao@salinas.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
4.3. Executar mensalmente a medição do fornecimento, descontando-se do valor
devido, o equivalente à indisponibilidade do fornecimento e por motivos imputáveis à
Contratada, sem prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato.
5. O prazo de validade da presente Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de publicação da mesma.
6. Os valores devidos pelo Município de Salinas serão pagos em até 30 (trinta) dias após o
recebimento definitivo (formal e objetivo dos produtos), mediante apresentação da
respectiva nota fiscal, acompanhado dos demais documentos fiscais, inclusive
comprovantes da regularidade social, observando as dotações orçamentárias e
conforme vínculo e fonte de recursos.
7. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente,
com os praticados no mercado e assim controlados pela Administração.
8. Os produtos fornecidos serão recebidos provisoriamente; o recebimento definitivo será
feito após a verificação das especificações, qualidade e quantidade, e consequente
aceitação, no prazo de 03 (três) dias a contar do recebimento provisório.
9. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta das Unidades
Orçamentárias:
10.302.0101.2412-33903000 Ficha 933 Fonte 1.23
10. Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações
com o Detento da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada,
nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições,
nos termos do parágrafo 4º, artigo 15, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
11. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às seguintes sanções:
I – advertência;
II – multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e,
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
11.1. O atraso no prazo de entrega implicará na aplicação de multa correspondente a
1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total da Ata de Registro de
Preços (Contrato), até o limite de 30% (trinta) do respectivo valor total.
11.2. Nesta hipótese, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias
caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com as sanções previstas
neste subitem, como também a inexecução total do contrato.
11.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
PRAÇA MOISÉS LADEIA, nº64 – CENTRO – TEL (38) 3841-1513 | SALINAS – MG.
www.salinas.mg.gov.br | licitacao@salinas.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
fraudar na execução da ata/contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal
ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.
12. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da
Administração e nas hipóteses do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, ou a pedido
justificado do interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.
13. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no Pregão – SRP nº. 085/2017.
14. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, o edital de Pregão – SRP nº.
085/2017, a Nota de Empenho com os termos aditados e a proposta da detentora da
Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.
15. O fornecimento será objeto de acompanhamento e fiscalização através do
Vandeílson Rodrigues Lima, representante do Hospital Municipal.
16. As questões oriundas desta Ata e dos pedidos de fornecimento serão dirimidas no
Foro da Comarca de Salinas/ MG, esgotadas as vias administrativas.
17. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada
pelo Prefeito Municipal, Sr. José Antônio Prates, pela Gestora Municipal de Saúde, a Sra.
Marlucia de Fátima Maia, e pelo Sr. Demian Medeiros Pena, qualificado
preambularmente, representando a detentora.
Salinas, 15 de dezembro de 2017.
Contratante:
________________________________
José Antônio Prates
Prefeito
_________________________________
Marlucia de Fátima Maia
Gestora Municipal de Saúde
Contratada:
______________________________
Demian Medeiros Pena
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRAÇA JOÃO PESSOA, Nº. 06, 1º ANDAR, BAIRRO CENTRO
CEP: 39.560-000
SALINAS/MG
CNPJ/MF: 23.164.660/0001-03
CONTRATADA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Endereço: Avenida Comendador Antônio Loureiro Ramos, n° 540, Bairro Distrito Industrial,
CEP 39.404-003, Montes Claros/MG - Telefone: (38)3229 7902
CNPJ nº. 35.820.448/0126-57/INSCRIÇÃO ESTADUAL 433.616449.19-28
Dados bancários: Banco do Brasil – Agência: 3180-1/Conta n°. 409045-4
E-mail: demian_pena@praxair.com
Representante: Demian Medeiros Pena
Identidade: 11158891 SSP/MG CPF: 040.689.116-81
Telefone: (38) 3229 7902
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