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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2021.   

PREGÃO Nº 260/2020. 

PROCESSO Nº 618/2020. 

VALIDADE: 12 meses 

Aos _________ dias do mês de ___________________ de 2021, o Secretário Municipal de 
Saúde Sr. José Rafael Guerra Pinto Coelho, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da 
Lei 10.250/02, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas 
apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 260/2020 por deliberação do(a) 
Pregoeiro(a) oficial e equipe de apoio, RESOLVE registrar os preços para os fornecimentos 
constantes nesta ata,  beneficiário Igar Comércio e Serviços Ltda, localizado na Av. Nélio 
Cerqueira, n°687 no bairro Tirol, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, cujo 
CNPJ é 02.129.036/0001-03, neste ato representado por Ana Carolina de Castro Abrantes, 
conforme Termo de Referência. 

l - DO OBJETO: 

Eventual aquisição de Oxigênio (Gás Medicinal) e Ar comprimido medicinal com os 
equipamentos necessários em comodato, para atender às Unidades de Pronto Atendimento 
e a população dependente de oxigênio domiciliar assistida pelo Município de Nova Lima, 
discriminados no Termo de Referência: 

1.1- Os quantitativos estabelecidos no Termo de Referência são estimados e servem como 
referência, podendo o Município de Nova Lima adquiri-los em conformidade com suas 
necessidades, não havendo a obrigatoriedade de consumo “in totum”. 

II- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua 
assinatura. 

2.2 - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 
8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Nova 
Lima não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata. 

2.3 - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as 
alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de 
Preços será cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 
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III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo 
objeto, por todos os Órgãos da Administração Pública direta e indireta do Município de Nova 
Lima. 

IV - DO PREÇO 

4.1 - Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços 
são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 
260/2020. 

4.2 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da 
legislação pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 
260/2020, que integra o presente instrumento de compromisso. 

4.3 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas 
apresentadas no Pregão nº 260/2020 pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais 
também a integram. 

V - DO PAGAMENTO 

5.1 - Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria do Município de Nova Lima em até 30 
(trinta) dias após o recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, mediante 
apresentação da Nota Fiscal. 

5.2 - Para efeito de pagamento, a detentora dos preços registrados deverá emitir nota fiscal 
onde conste os dados bancários, assim como apresentar as Certidões Negativas de Débito 
perante a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, além daquelas relativas ao FGTS e 
Débitos Trabalhistas – CNDT. 

5.2.1 - Na hipótese de constar pendência de débito para emissão de algumas das certidões, 
será a detentora dos preços registrados notificada para providenciar a regularização no prazo 
de 30(trinta) dias, sob pena de cancelamento da Ata de Registro de Preços e aplicação das 
penalidades previstas no capítulo XVIII, deste edital, podendo o Município de Nova Lima, 
nesse caso, convocar as demais licitantes para o fornecimento do objeto, observando a ordem 
de classificação, os requisitos de habilitação e desde que aceitas as mesmas condições 
oferecidas pela licitante vencedora, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido. 

5.2.2 - Caso o convocado não atenda as condições descritas no item anterior, o Município de 
Nova Lima convocará as demais licitantes classificadas, procedendo-se a mesma análise e 
negociação. Não havendo êxito na negociação, as licitantes classificadas serão liberadas do 
compromisso e o registro de preço cancelado. 

5.3 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 
exclusivamente pelo Município, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, 
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e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em 
que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis 
por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

I= (TX/100)  
EM = I x N x VP, onde:  
I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela em atraso.  

5.4 - O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações 
fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente 
anterior àquela que se refere a remuneração auferida. 

VI - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1- A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a validade desta Ata. 

6.2 -O objeto da presente licitação será recebido por pessoas designadas pela própria 
secretaria, as quais ficarão responsáveis pela conferência e controle da mercadoria. 

6.2.1 - Por ocasião da entrega, a detentora dos preços registrados deverá colher no 
comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral 
(RG) do servidor do setor requisitante responsável pelo recebimento.  

6.2.2 - Constatadas irregularidades no objeto, o Município de Nova Lima através do Órgão 
Gerenciador poderá: 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou o cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 

a.1) Na hipótese de substituição, a detentora dos preços registrados deverá fazê-la em 
conformidade com o item registrado, no prazo máximo de 01 (um) dia útil contados após 
notificação por escrito do Órgão Gerenciador, mantendo o preço inicialmente registrado;  

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 
ou o cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) Na hipótese de complementação, a detentora dos preços registrados deverá fazê-la em 
conformidade com o item/lote registrado, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados 
após notificação por escrito do Órgão Gerenciador, mantendo o preço inicialmente registrado. 
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6.2.3 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis, uma 
vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, 
mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável. 

6.2.4 - Quando, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços os produtos 
apresentarem qualquer irregularidade que os tornem sem condições para utilização, a 
detentora dos preços registrados deverá no prazo máximo de 02 (dois)  dias úteis, e às suas 
expensas, substituir os mesmos por outros da mesma espécie, em perfeitas condições de 
utilização, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.2.5 - Se a detentora dos preços registrados não substituir os produtos, nem restituir o valor 
pago, no prazo acima marcado, o Município de Nova Lima poderá compensar seu crédito com 
eventuais débitos para com a detentora dos preços registrados, sem prejuízo de eventuais 
sanções administrativas. 

6.3 - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual 
poderá ser feita por ofício ou e-mail, devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, 
a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável. 

6.4 - O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será de 05(cinco) dias úteis da data da 
convocação por parte do Município de Nova Lima. 

6.5 - Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal ou nota fiscal fatura, 
conforme o caso. 

6.6 - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada 
pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a 
data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento. 

6.7 - A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata. 

VII - DAS PENALIDADES 

7.1 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste descrito no edital nº 260/2020 ou nesta 
Ata ou, ainda, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 o Município de Nova Lima 
poderá aplicar, às detentoras da presente Ata, sujeitando-se às seguintes penalidades: 

7.1.1 - Advertência que será aplicada, sempre, por escrito. 

7.1.2 - Multa, conforme os percentuais definidos a seguir: 

7.1.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso na prestação 
do serviço, sobre o valor do saldo do contrato, por ocorrência. 
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7.1.2.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato, no caso de atraso na 
prestação do serviço superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando 
for o caso. 

7.1.2.3 - 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, nos seguintes casos: 

a) Inobservância do nível de qualidade dos serviços; 

b) Transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

c) Subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal do Município 
de Nova Lima; 

d) Descumprimento de cláusula contratual. 

7.1.3 - Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública. 

7.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir o Município de Nova Lima pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

7.2 - Será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do ato, o prazo para manifestação. 

7.3 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo 
de força maior ou caso fortuito. 

7.4 - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito aqueles constantes no art. 393 
do Código Civil Brasileiro. 

7.5 - As importâncias relativas a multas poderão, a critério do Município de Nova Lima, serem 
descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora da ata, podendo, entretanto, 
conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na forma da lei. 

VIII - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS 

8.1 - Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula ll, da presente Ata, 
é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completada sua validade, contado 
a partir da data limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do edital do 
Pregão nº 260/2020, que integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos 
de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes 
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 - O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante 
consoante o disposto no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.e demais normas 
pertinentes. 

9.2 - A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei 
Federal 8.666/93. 

9.3 - O objeto desta Ata de Registro de preços deverá ser entregue de forma parcelada, nas 
condições, prazos e endereços descritos no Termo de Referência, após recebimento do 
Empenho. A solicitação será feita pelo servidor responsável da Secretaria Municipal de Saúde. 

X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 

10.1.1 - Pelo Município de Nova Lima, quando: 

a) - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

b) - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento no prazo estabelecido, e o 
Município de Nova Lima não aceitar sua justificativa; 

c) - a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de 
preços, a critério do Município de Nova Lima; 

d) - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de 
registro de preços, se assim for decidido pelo Município de Nova Lima; 

e) - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

f) - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 
Administração. 

10.1.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, 
será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 
comprovante ao processo 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 órgão encarregado das publicações oficiais do Município de nova Lima, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 

10.1.3 - Pelas detentoras, quando: 

a) Mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as 
exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município de nova Lima, quando 
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comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da 
Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94. 

b) A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Município de nova Lima a 
aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido. 

XI- DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

11.1 - As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso 
a caso, pelo Secretário requisitante. 

XII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 - Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 260/2020 e as propostas das empresas 
classificadas no certame supra-numerado e o mapa de lances com os preços finais do certame. 

12.2 - Fica eleito o foro desta Comarca do Município de Nova Lima para dirimir quaisquer 
questões decorrentes da utilização da presente Ata. 

12.3 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 
e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. 

 
Nova Lima, _____ de __________________ de 2021. 

 

____________________________ 
José Rafael Guerra Pinto Coelho  
Secretário Municipal de Saúde 

 
 

____________________________________ 
Igar Comércio e Serviços Ltda 

Fornecedor 
 
Testemunhas: 
 
________________________________        ______________________________ 
Nome:              Nome: 
CPF:              CPF: 
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TERMO DE REFERÊNCIA  
 

I - OBJETO - REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Oxigênio (Gás Medicinal) e Ar comprimido 
medicinal com os equipamentos necessários em comodato, para atender às Unidades de 
Pronto Atendimento e a população dependente de oxigênio domiciliar assistida pelo 
Município de Nova Lima.  
 
2 - DESCRIÇÕES DOS ITENS DO OBJETO 
 
Item Unidade Quant. Descrição Marca Valor 

Unit. 
Valor Tot. 

001 M³ 50.000 Oxigênio (Gás Medicinal) 
O fornecimento dos equipamentos 
necessários em comodato deverá ser da 
seguinte forma: 

- Aproximadamente 35.840 M³ anuais em 
cilindros com capacidade de 
aproximadamente de 10 M³ (comodato 
de 200 cilindros); 

 - Aproximadamente 5.000 M³ anuais em 
cilindros com capacidade de 
aproximadamente de 3 a 4M³ (comodato 
de 12 cilindros); 

 - Aproximadamente 9.160 M³ anuais em 
cilindros com capacidade de 
aproximadamente de 1 M³ (comodato de 
80 cilindros). 

Oximil R$6,35 R$317.500,00 

002 M³ 840 Ar Comprimido - Aproximadamente 840 
M³ anuais em cilindros com capacidade 
de 10 M³ (comodato de 12 cilindros). 

Oximil R$11,90 R$9.996,00 

Valor Total R$327.496,00 
 
3 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1 - A solicitação será feita pelo servidor responsável da Secretaria Municipal de Saúde, 
contato Cassia Lopes, 31 3542 5942. Os produtos deverão ser entregues da seguinte forma: 
 
3.1.1 – O prazo para início do fornecimento efetivo do objeto após a assinatura do contrato é 
de no máximo 30 (trinta) dias corridos, de modo a evitar prejuízo na assistência aos usuários 
atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde. 
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3.1.2 – Deverá ser entregue de forma parcelada, no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) 
horas após recebimento do Empenho, nos seguintes locais:  
 
a) UPA Municipal situada à Rua José Agostinho nº2300, Bairro Osvaldo Barbosa Pena, Nova 
Lima/MG;    
 
b) Pronto Atendimento da Regional Noroeste, à Rua Vancouver nº225, Bairro Jardim Canadá, 
Nova Lima/MG.  

 


