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ATA DE REGISTRO DE PRE^OS N9. 029/2020-----------Pregao Presencial para fins de Registro de Pre^os n9 015/2020
Processo LC n.9 041 - Homologado em 17/03/2020
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Ata de Registro de Pregos para future e eventual fornecimento de
cargas de gas oxigenio medicinal, que entre si celebram o MUNICIPIO
DE PATO BRAGADO e a empresa ECOlbGICA OXIGENIO LIDA - EPP, nos
termos da Lei n°8.666/93 e suas altera^des posteriores e na forma
abaixo:
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Aos dezessete dias do mes de mar^o de dois mil e vinte, a empresa ECOLOGICA
OXIGENIO LTDA - EPP, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.9
04.486.774/0001-25, com sede a Rua Francisco Schelle, n° 64, Bairro Parque Sao Paulo, no
Municipio de Cascavel - PR, CEP 85.803-730, telefone para contato (45) 3224-6676, e-mail:
contato@ecologicaoxigenio.com.br, neste ato representado por seu socio proprietario, o Sr.
Acir Nicolli, inscrito no CPF sob o n.9 335.512.199-15, RG 2.032.843-6, residente e
domiciliado em Cascavel - PR, vem pela presente ATA DE REGISTRO DE PRE^OS, firmar com
o CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE PATO BRAGADO, pessoa juridica de direito publico
interne, com sede administrativa na Avenida Willy Barth, n.9 2885, Estado do Parana,
inscrito no CNPJ/MF sob o n.9 95.719.472/0001-05, neste ato representado pelo Prefeito, o
senhor Leomar Rohden, brasileiro, casado, portador do CPF n9 550.079,379-91, residente e
domiciliado na Rua Guaratuba, Municipio de Pato Bragado, Estado do Parana, denominado
MUNICIPIO, obrigam-se ao que segue.
Clausula primeira - Do Objeto:
Contratagao de empresa(s) para futuro e eventual fornecimento de cargas de gas oxigenio
medicinal a serem utilizadas na manuten^ao das atividades junto a Secretaria Municipal de
Saude do Municipio de Pato Bragado - PR, conforme quantidades e condifoes minimas
relacionadas no abaixo.
ITEM MED
01
02
03

Unid
Unid
Unid

QTD

DESCRigAb DOS PRODUTOS

50

Carga de gas oxigenio medicinal 1m3

30

Carga de gas oxigenio medicinal 3m3

50

Carga de gas oxigenio medicinal 7m3

MARCA
White
Martins
White
Martins
White
Martins

V. UNIT.

V. TOTAL

45,00
75,00
98,00

2.250,00
2.250,00
4.900,00

Clausula segunda - Dos documentos aplicaveis e Fiscaliza?ao desta Ata de Registro de
Presos
Para efeitos obrigacionais tanto o Pregao na Forma Presencial n9 014/2020, quanto a
proposta adjudicada integram a presente Ata de Registro de Prefos, valendo seus termos e
conduces em tudo quanto com ele nao conflitarem. A fiscaliza^ao desta da Ata de Registro
de Pre^os, ficara a cargo do(s) seguintes fiscal(is) de contratos:
/
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•
•
•
•
•
•
•
•
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Ana Larissa Maria-Secretaria de Saude;
Debora Andreia Thomas - Secretaria de Esportes e Lazer;
Marlise Rosane Wojtiok - Departamento de Cultura;
Tatiane Regina M. Follmer - Secretaria de Assistencia Social;
Daiana Lehr - Secretaria Obras, Viafao e Urbanismo;
Mauricio A. de Moraes - Secretaria de Educagao e Cultura (escola);
Claudia C. Kirsten - Secretaria Administra^ao;
Gilson Leske - Secretaria de Industrie Comercio, Turismo e Desenvolvimento
Economico;
Vanessa Assmann - Secretaria de Educagao e Cultura (CMEI Gotinha de Mel);
Cleunice F. Finken - Secretaria de Finangas e Gabinete do Prefeito;
Giovane Scaravonatto - Secretaria de Agriculture, Pecuaria e Meio Ambiente.

Paragrafo Unico: Durante a execu^ao contratual a contratante podera incluir ou substituir os
fiscais desta Ata de Registro de Pre?os, de acordo com interesse da administragao publica,
mediante termo de apostilamento contratual.
Clausula terceira - Do prego, conduces de pagamento, de reajustamento e atualizagao
financeira
a) O valor global a ser praticado nesta Ata de Registro de Pregos sera de R$9.400,00 (nove
mil e quatrocentos reals).
b) O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias, apos a efetiva entrega dos materials,
condicionados ao termo de aceitagao assinado pela Secretaria Municipal solicitante.
d) Na Nota Fiscal devera constar a discriminagao dos itens, numero da licitagao, numero da
Ata de Registro de Pregos e outros dados que julgar convenientes, nao apresentando rasura
e/ou entrelinhas.
e) A Nota Fiscal/Fatura devera ser emitida pela propria Contratada, obrigatoriamente com o
numero do CNPJ apresentado nos documentos de habilitagao e na proposta de pregos, nao
se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou
matriz.
f) A liberagao do pagamento podera estar condicionada a apresentagao deNegativas de
Regularidade Fiscal, demonstrando situagao regular da Empresa no cumprimento dos
encargos sociais institufdos por lei;
g) 0 pagamento podera efetuado via transferencia Bancaria, devendo para tanto a Empresa
vencedora informar no ato da Entrega da Nota Fiscal a Agencia Bancaria e a Conta Corrente
que devera estar obrigatoriamente em nome da mesma.
Clausula quarta - Da Vigencia da Ata de Registro de Pregos e do Credito Orgamentario
A presente Ata de Registro de Pregos tera vigencia de ate 12 (doze) meses, iniciando-se na
data de assinatura desta Ata, a qual nao podera ser renovado.
Antes do vencimento da Ata de Registro de Pregos, restando saldo e sendo vantajoso para a
Administragao, o mesmo podera ser contratado para urn prazo maximo de ate 12 (doze) >
meses, se assim tambem for de interesse do fornecedor.
7^-
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As despesas decorrentes desta Ata de Registro de Pregos correrao a conta dos recursos
financeiros disponiveis nas seguintes Dotafoes Or^amentarias:
02.000 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1030114502036- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.30.04 - 3085 - Gas e Outros materials Engarrafados - Fonte 303
1030214502037 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR E
LABORATORIAL
3.3.90.30.04 - 4056 - Gas e Outros materials Engarrafados - Fonte 505
Clausula Quinta - Direitos e Responsabilidades das Partes:
Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto desta Ata de Registro de Pre?os nas
condi^oes avengadas, e da CONTRATADA:
a)
Fornecer as mercadorias no tempo, lugar e forma estabelecidos na Ata de Registro de
Pre^os.
b)
Arcar com o onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licita^ao exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § l9 do art. 57 da Lei n9 8.666, de 1993.
c)
Manter as condi^oes da proposta pelo tempo de validade da mesma.
d)
O contratado e responsavel pelos danos causado a Administra$ao ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execu^ao desta Ata de Registro de Pre^os.
Clausula Sexta - San^oes Administrativas para o Caso de Inadimplemento Contratual:
O atraso injustificado na execu^ao da Ata de Registro de Pre$os sujeitara o contratado as
seguintes penalidades:
a)
Advertencia por escrito;
b)
Multa de mora de 3% sobre o valor da Ata de Registro de Pregos por dia de atraso, ate
o limite de 30 dias, apos o qual sera caracterizada a inexecugao total da Ata de Registro de
Pregos;
c)
Multa compensatoria de 10% sobre o valor da Ata de Registro de Pregos;
d)
Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impediment© de contratar com a
Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica
e)
enquanto perdurarem os motives determinantes da punigao ou ate que seja promovida a
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e depois de
decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
A inexecugao total do contrato sujeitara o contratado as seguintes penalidades:
a)
Advertencia por escrito;
b)
Em caso de inexecugao total, multa compensatoria de 20% sobre o valor da Ata de
Registro de Pregos;
c)
Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impediment© de contratar com a
Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
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d)
Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica
enquanto perdurarem os motives determinantes da puni^ao ou ate que seja promovida a
reabilita^ao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
Quern, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documenta^ao falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execugao de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execugao da Ata de Registro de Prefos, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude
fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a Uniao e, sera declarado inidoneo para
licitar com a Administra^ao Publica pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sem prejuizo da
aplicacao de multa em perceptual equivalente a multa prevista para inexecu^ao total do
contrato e das demais comina^oes legais.
As sanfoes de suspensao temporaria de participagao em licita?ao e impedimento de
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra^ao
poderao tambem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:
Tenham sofrido condenagao definitive por praticarem, por meios dolosos, fraude
a)
fiscal no recolhimento de quaisquer tributes;
Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
b)
Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude
c)
de atos ilicitos praticados.
As penalidades serao aplicadas apos regular processo administrative, em que seja
assegurado ao licitante o contraditorio e a ampla defesa, com os meios e recursos que Ihes
sao inerentes.
A multa sera descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos
pela Administragao em caso do infrator tenha sido contratado ou sera inscrito em divida
ativa, caso o licitante nao se sagre vencedor do certame.
Todas as san^oes previstas neste item sao de competencia exclusiva do Chefe do Executive
Clausula Setima - Da Rescisao:
O presente Contrato podera ser rescindido caso quaisquer dos fates elencados no artigo 78
e seguintes da Lei no. 8.666/93.
PARAGRAFO UNICO-A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de
rescisao administrative prevista no artigo 77, da Lei 8.666/93.
Clausula Oitava - Legislate Aplicavel
0 presente instrumento contratual rege-se pelas disposi?6es expressas na Lei no. 8.666/93,
de 21 de junho de 1993, Lei 10.520/22, Decreto 3.555/2000, Lei Complementar 123/2006,
Lei Complementar 147/2014, Lei complementar Municipal 059/2015 e Decreto Municipal n5
048/2015 e com as altera^oes subsequentes, e pelos preceitos de direito publico, aplicandose-lhe supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi^oes de direito
privado.
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Clausula Nona - Transmissao de Documentos:
A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA sera feita
atraves de protocolo, por correio eletronico ou mediante transmissao de fac-simile.
Nenhuma outra forma sera considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.
Clausula Decima - Cases Omissos:
Os casos omissos serao resolvidos a luz da Lei 8.666/93 Lei 10.520/22, Decreto 3.555/2000,
Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar 147/2014, Lei complementar Municipal
059/2015 e Decreto Municipal ne 048/2015 e suas alteragoes, e dos principios gerais de
direito.
Clausula Decima Primeira - Das Obriga^des da Contratada:
Alem das naturalmente decorrentes do presente Contrato e daquelas previstas no Edital do
presente procedimento licitatorio, constituem obriga^oes da CONTRATADA:
• As cargas devem ser entregues junto a UBS Albino Edvino Fritzen, situada a Rua
Florianopolis, ns 1177, Centro, no Municipio de Pato Bragado, sem qualquer
acrescimo de despesa com entrega e ou transporte.
• A empresa devera fornecer as cargas necessaries no minimo uma vez por semana.
• Em casos de emergencia a(s) empresa(s) podera ser acionada pelos responsaveis da
secretaria Municipal de Saude, devendo fornecer as cargas soOlicitadas em ate um dia
• util.
• A Secretaria Municipal de Saude possui alguns cilindros proprios, mas em caso de
necessidade a empresa devera fornecer cilindros em comodato sem custos adicionais.
• As cargas de oxigenio a serem entregues deverao atender as normas da ANVISA e do
INMETRO.
Clausula Decima Segunda - Do Foro:
Fica eleito o foro da Comarca de Marechal Candido Rondon, para dirimir duvidas ou
questoes oriundas do presente Ata de Registro de Pre?os.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrument© contratual, .
por si e seus sucessores, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para os fins e direito, na
presen^a das testemunhas abaixo.

Pato Bragado - PR., em 17 de Margo de 2020.

MUNICIPIO DE PATO RAGADOAyCONTRATANTE
\
LEOMARfRt HDEN -■PREFEITO

ECOLOGICAO:

PF -CONTRATADO
ACIR NICOLLI
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