PREFEITURA MUNICIPAL
ITAQUI – RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Setor de Licitações

Contrato nº 022/2017
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE FAZEM
O MUNICÍPIO DE ITAQUI E A EMPRESA EXTINGASES
COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA – ME

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO que fazem de um lado o MUNICÍPIO DE
ITAQUI/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº.
88.120.662/0001-46, com sede nesta cidade de Itaqui, sito a Rua Bento Gonçalves, nº. 335,
denominado neste ato como CONTRATANTE, representado pelo Sr. Prefeito, Jarbas da Silva
Martini, brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF sob nº
130.631.970-68 e portador da Carteira de Identidade nº 7023879906 e, do outro lado a empresa
EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA – ME, CNPJ n
11.099.812/0001-52, com sede em Santa Rosa/RS, sito à rua Av. Expedicionário Weber, n° 1579,
Centro, CEP 98.900-000, neste ato representada por sua proprietária a Sra. Maria Ivone Vier,
brasileira, casada, inscrita no CPF n° 251.543.200-00 e RG n° 1017893635, doravante denominada
CONTRATADA, tendo em vista a Dispensa de Licitação nº 005/2017, o Processo Administrativo
nº. 186.058/2016, a Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 4728/2005, aplicando-se
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, perante as testemunhas nomeadas e firmadas, os quais firmam o
presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:
I – DO OBJETO:
1. Constitui objeto da presente licitação a aquisição de 125 (cento e vinte e cinco) cargas mensais
de oxigênio de uso medicinal, com capacidade de 7.0 m³ cada, para distribuição a pacientes, com o
comodato de 40 (quarenta) cilindros, 45 (quarenta e cinco) válvulas reguladoras com
umidificadores e extensores, manutenção dos equipamentos e orientação de conservação e uso aos
pacientes e cuidadores.
1.2. A empresa contratada será responsável pela manutenção dos equipamentos e garantia do seu
perfeito funcionamento.
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1.3. A empresa contratada deverá orientar os pacientes quanto ao uso e a conservação dos
equipamentos.
1.4. A empresa contratada será responsável pela entrega e recolhimento dos equipamentos, bem
como a troca do oxigênio, na casa do paciente, seguindo o cronograma fornecido pela Secretaria de
Saúde.

II – DA FISCALIZAÇÃO:
2. A fiscalização, pela execução contratual será executada pelos servidores que firmaram declaração
de responsabilidade nos autos, sendo: Gestor – Isolaine Figueredo Cardoso; Fiscal – Cristieli
Marques Zottis e Suplente – Grihego Fogaça Cerette.

III – DO PAGAMENTO:
3. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela aquisição das cargas de oxigênio de que trata
o presente contrato, a importância de R$ 105,00 (cento e cinco reais) por carga de oxigênio
medicinal, totalizando ao longo de 90 dias o valor estimado de R$39.374,99(trinta e nove mil
trezentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), conforme especificado no objeto.
3.1. Os pagamentos serão efetuados, mensalmente, conforme laudo emitido pela secretaria
competente.
3.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a
indicação do número do Processo e o número da Dispensa de Licitação, a fim de acelerar o trâmite
de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
3.3. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total
conformidade com as especificações exigidas pelo Município.
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. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.
3.6. Nenhum pagamento será efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidação, quaisquer
obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que
isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
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IV – DA ENTREGA E DO PRAZO:
4. A empresa contratada deverá realizar o serviço solicitado, seguindo as exigências contidas no
item 01, em no máximo 24 horas após a solicitação da Secretaria de Saúde.
4.1. O prazo de vigência do contrato será de até 90 (noventa) dias, a partir da data de
assinatura do contrato, ou até o fornecimento da totalidade da quantidade do objeto e/ou até a
homologação da Licitação em andamento dada pelo Processo Administrativo nº 187267/2017,
o que ocorrer primeiro.
4.2. A CONTRATADA deverá ter uma pessoa representando a empresa, residente na cidade, para
manutenção, instalação e entrega dos cilindros, sem restrição de hora e dia, bem como para realizar
a logística de entrega e recolhimento em domicílio, de acordo com a necessidade de cada paciente.
V – DAS OBRIGAÇÕES:
5.1. Do Município:
5.1.1 – Atestar nas Notas Fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto deste contrato, conforme
ajuste representado pela Nota de Empenho;
5.1.2 – Aplicar à Contratada penalidades, quando for o caso;
5.1.3 – Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita
execução do contrato;
5.1.4 – Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor
competente;
5.1.5 – Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.
5.2 – Da Contratada:
5.2.1 – Fornecer o objeto nas especificações descritas neste instrumento;
5.2.2 – Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os
produtos fornecidos;
5.2.3 – Manter, durante o contrato, as mesmas condições de habilitação;
5.2.4 – Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no
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quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;
5.2.5 – Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulados na proposta.
5.2.6 – Fornecer os produtos dentro dos padrões exigidos neste edital.
VI – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas oriundas do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
→ÓRGÃO 07: Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE 01: Fundo Municipal de Saúde – Próprio
PROJ/ATIV: 2059 – Manutenção Secretaria da Saúde
CÓDIGO: 3.3.3.90.3.2.00.00.00 – Material de Distribuição Gratuita
RECURSO: 40 – ASPS
REDUZIDO: 2614

→ÓRGÃO 07: Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE 02 – Fundo Municipal da Saúde – Vinculado
PROJ/ATIV: 2069 – SIH/SAI/SUS
CÒDIGO – 3.3.3.90.32.00.00.00 – Material de Distribuição Gratuita
RUBRICA – 3437
Solicitação de Compras nº 148663.
VII – DAS PENALIDADES:
7. No caso de descumprimento das Cláusulas deste instrumento contratual serão aplicadas,
conforme o caso, as seguintes penalidades:
a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
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b) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 06 (seis) horas, após os quais será
considerado como inexecução contratual: advertência e multa de 2% sobre o valor atualizado do
contrato;
c) inexecução parcial do contrato, atraso injustificado de até 10 (dez) horas: suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano e multa de 5% sobre o valor
correspondente ao montante não adimplido do contrato;
d) inexecução total do contrato, atraso injustificado superior a 10 (dez) horas: suspensão do direito
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor
atualizado do contrato;
7.1. A CONTRATADA está obrigada a manter durante toda a execução contratual todas as
condições de habilitação, nos termos do art. 55, XIII da Lei nº 8.666/93.
7.2. Constituem motivos para rescisão contratual todos os elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93.
7.3. A inexecução total ou parcial do contrato por enseja sua rescisão, conforme previsão do art. 77
da Lei nº 8.666/93.
7.4. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
7.5. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
VIII – DAS COMUNICAÇÕES:
8. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle do presente
Contrato, serão feitas sempre por escrito.
IX- DA VINCULAÇÃO:
9. O presente contrato está vinculado a Dispensa de Licitação nº 005/2017, nos termos da proposta
apresentada pela CONTRATADA acima mencionada, a Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº
4.728/2005, Decreto Municipal nº 5.732/2011 e a Lei 8666/93.

X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
10. Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante toda a execução do contrato, em
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compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na Dispensa de Licitação.
XI – DO FORO
11. As partes elegem o foro da Comarca de Itaqui – RS, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas deste Contrato.
E por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.
Itaqui (RS), 20 de fevereiro de 2017.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Jarbas da Silva Martini
Prefeito Municipal

____________________________________________
EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA – ME
Maria Ivone Vier

