CONTRATO N* 3224/2020

CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELAI
QUE ENTRE SI CELEBRAM. DE UM LADO.O MUNll
VIÇOSA, E O FUNDO MUNICIPAL DF. SAÚDEi. E
EMPRESA AÜAMIX RECENDA DE GASES E EQUiPAMi-NTOS
LTDA-RPP

Pregão Eletrônico SRP n" OIS/2020

D Mi:McfPI()DE NOVA MÇOSA (BA). pessüu jurídico dc direito público interno, inscrílo no CNP.I sob o o*.
13.76L53U0(MU-49, tom sede na Avenida üceâniea, n* 2994. Bairro Abrolhos - CEP 45.92t)-Ü0Ü de Nova Viçosa - BA, neste
alo, represeniadu pur seu Prefeito, Sr. MANOEL COSTA ALMEIDA. brjsilcÍKi, divorciado, comerciante, inscrito no CPF sob o

n" U5().9í'''.745-20. domiciliado na Rua São Benedito n° 255, bairro Centro. Posto da Mau, Nova Viçosa-BA, CEP: 45.928-000,

com do FUNDO .MUNICIPAL D.A SAÚDE, iu.scrito no CNPJ sob o n*. 11.756.421/0061-63, com endereço na Rua
Marechal Casiclo Branco, n". 1000, Castelo, Distrito dc Posto dc Mata. Nova Víço-sa, BA, CEP: 45.928-000, neste ato,
representado por seu ge.stor Sr. HELlEiitON SANTOS NUNES, brasileiro, casado, residente à Av. Presidente Getúlio VargasA, n*. 3444. Centro. Teixeira de Freitas. B/\. inscrito no CPF sob o n'. 035.199.946-90. doravante denominados

COKTRAT.ANTBS. c do outro lado. a empresa ACAMIX REVENDA DE GAZES E EQUIAMENTOS LTD.A-EPP. pessoa
juridica de direito privado, inscrita mi CNPJ sob u n". 06.319.287/OOUl-OI. situada no endereço Av. Cristóvão Colombo, s.'n.
Quadra 05, Lote 09- Caminho do Mar. Teixeira de l'"rciias- Bahia, doravante denominada CONTR-ATADA, neste ato.
representada pelo Sr. JOSE F.ABI.ANO MARTINS FERREIRA, Sucio Propríetrirío, brasileiro, portador do RG sob o d".

52193.35-SSP-BA. inscrito no CPF sob o n'\523.403.9ü5-34 por achirem entre si, justo c acenado o presente Contrato
Administrativo. pcla.s cláusulas e condições de.<criias no presente contrato.
CLÁUSUI.A PRIMEIRA - DA LEGALIDADE.
O presente contrato admmiscraiivo tem como bn.se legal a .Ata dc Registro dc Preços n" OOt/2020, originária do Proces.so

Liciutório na Modalidade Pregão Eletrúnico/SRP n° 015-2020. PRCRTESSO ADMINISTRATIVO n''.890/ 2020.e amda. a Lei
Fedeial n"' 8.666/1993. Lei Complementar n" 123/2006, c pelas normas contidas no Edital do certame c seus Anexos, que sâo
partes integrantes desta avença, independente de transcrição.

CLÁUSULA SECUNDA - DO OBJETO

2.1 Ciuistimi objciii do presetiie contrato n fonieeimemo dc oxigênio e gases medicinais previstos na Ala dc Registro de Preços
e de acordo com n quaniitaiivu .siitieiuido pela Secretaria .Municipal dc Saúde c pela.s condições estabelecidos ncsic

in.suunieiito, na .Ata de Registro dc Preço ii" 001 2020, na Proposta Comercial Finai da Contratada, no Edital do Pregão
Eletrônico SRP ti* 015-020. cm especial no Termo dc Referencia, que são partes desta avença independente dc transcrição.
CLÁU.SUL A TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

.\f partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o preço global de RS 59.120.00(cinqüenta e uovc inil, cento
c viiHc reais), referente aosscguinic.s iicns solicitados pela Secretaria Municipal dc Saúde:

TABELA-OI- QUANTITATIVO DE OXIGÊNIO
GRUPO 01-OIQQENIO E GASES MEOtaNAIS
DESCRIÇÃO

ITEM

UNO

cnt)

MARCA

VALOR

unitArio
1,

OXIGÊNIO

GASOSO

ACONDICIONADO

RETORNÂVEL,
EMBALAGEM

MEDICINAL

EM

1.2S0

MESSER

27,60

M*

100

MESSER

69.90

34,750,00

UNIDADE

CILINDRO DE lOM'.
COM
DADOS
DE

IDENTIFICAÇÃO
PRODUTO

M'

VMGR
TOTAL

DO

MARCA

E

FABRICANTE.

2.

OXIGÊNIO
GASOSO
ACONDICIONADO
EM

MEDICINAL
UNIDADE

RETORNÂVEL, CILINDRO
EMBALAGEM

COM

IDENTIFICAÇÃO
PRODUTO
FABRICANTE.

DE

DADOS

MARCA

03M».
DE

DO
E

RS 6.990.00

4■

OXIGENld

3.

GASOSO

ACONDICiÕNADO

MEDICINAL

EM

retornAvel.

cilindro

EMBALAGEM

COM

de

50

V4ESSER

M>

50

ME5SER

69.90

3.495.00

H'

50

táESSER

64.90

^ 3.245,00

M'

50

^ESSER

^62,90

^3.145.00

OIM'.

DADOS

IDENTIFICAÇÃO
PRODUTO

^$149.90

Ri 7.495,00

M>

UNIDADE

MARCA

DE

00
E

FABRICANTE.

LOCAÇAO DE ACONDICIONADO DE
OXIGÊNIO. CILINDRO EM UNIDADE

4.

RETORNAVEL DE 10M».

LOCAÇAO MENSAL.
LOCAÇAO DE A(X>NDICIONADO DE

5.

OXIGÊNIO. CILINDRO EM
UNIDADE RETORNAVEL DE 03M'.

LOCAÇAO MENSAL.
LCXAÇAO DE ACONDICIONADO DE
OXIGÊNIO. CILINDRO EM UNIDADE

6.

RETORNAVELDE01M\

LOCAÇAO MENSAL.

VALOR GLOBALR$ 59.120,00(CÍNQUENTA E NOVE MIL E GENTO E VINTE REAIS).

O valor rfelniido nesta cláusula inehii toilos os custos operacionais pela execução <io objeto desse contraio, lais como os
tributos evcntualroente devidos, encargos suciiiis, trabalhistas, previdenciários. fiscais e comerciais iitcidcntes. Frete, bem como

as demais despesas dtrcuis e indiretas, segurixs cm geral, regulamentos e posturas municipais, de modo a constituir a única
conirapresiaçào pela execucSü do objelo deste Conliaio.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO E DO HEEQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

O pagamento será efetuado de acordo com a medição dos quantitativos mensais ctelivamcnic utilizados pela administração
pública.

A CONTRATADA deverá apresentar a(s) Nota(s) Fiscal(is), até o 5° (quinto) dia útil de cada mcs. subseqüente à prestação

dos serviços, às Unidades tomadoras dos serviços que será responsável pela confcrcttcia da(s| mcsim(8). mediante a mediação

mensal dos quantitativos efeiivamcnie prestados sob sua responsabilidade, que deverá liquidá-las c cncaminhà-la.s à
Contabilidade para os desndos lançamentos e pagamento.

O atraso na apresentação do faturamemo, que senha a implicar no respectivo atraso no recolhimento da importância relida

pura o INSS com acréscimos legais, ucarrcturá no repasse dos citados acréscimos á CONTRATADA.

A cada prestação dc serviços, o pagamento será feito cru até 30 (trinta) dias, a eonur Ja data do aie.sic (rcccblmcnio
definitivo) dc facuras^notas fiscais pelo órgão requisiCante e dc acordo com a programação da Secretaria Municipal dc Finanças.
As noia.s fiscais deverão vir acimipunhudas mediante prévia comprovação dc regularidade da empresa perante o INSS,
CNDT c FGTS.

O CONTRATANTE somente efetuará o pagamento das fatiuas mediante a apresentação das quiUçõcs Icgalmcmc cxigívcis
ou que venham a ser exigidas por leis relativas a lodo c qualquer encargo que se tufira aos scivíços prestados, inclt^ive as
contribuições devidas ao INSS. FGTS. taxas c impostos municipais corrc^ndcnic.s ao mês anterior ã prestação dc serviços.
As Noum Fiscais/Fatuia deverão, obrigatoriamente, descrever o fomecimenio c ao serem encaminhadas para pagamento,
acoti^unhaj-se das respectivos autorizações.

.Se a prestação dos serviços não For cFetuada conforme condições deste edital, o pagamento ficará suspenso até seu
recebimento definitivo.

Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o praa» de pagamento será contado a paitir de sua
leaprcsentação dcvndamentc regularizado.

Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação finat^iu-g-in^

dc penalidade ou inadimplcneia. scni que isso gere direito a reajusiamento dc preços.
r\
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DO REALINHAMENTO DE PREÇOS:

<V(

O valor do prcscnlc contrato será fixo c irreajustável aié o final do periodo de 12 (doze) meses a pa^icZ^daia da
aprcsernaçdo das propostas.
Os rualinliamentos de quaisquer valora; na presente licitação, após a assinatura do Contrato, somente se darão cP'"
observância dos procedimentos al>aixo, obscrvando-sc ainda, o praai e.stabcleciito no Edital para validade das proiwstas.
A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar os alterações havida-s e justificadas do pedido, demonstrando
novamente a composição do novo preço, anexando dacun)enio.s que comprovem os índices reivindicados.
A eventual autorização da revisão de preços será concedida após análise técnica do CONTRATANTE,porem contemplará os
quanlitaiivds remanescentes a partir da data dopriitiicolu do pedido tto protocolo Geral do CONTRATANTE.
Na análise do pedido dc ^c^'lsào. denta- outros crílõios, a Administração adotará para a verificação dos preços constantes dos
deman.strativ(is que acompanhem o pedido, pesquisa dc mercado, dentre empresas dc reconhecido porte do mesmo
produto serviço uu similar, realizada pela pruria unidade ou órgão ou por instituto dc p«quis3, uiilizando-sc, tamhcm, dc
índices setoriais nu outros adulados pelo Ouvcmo Federal, devendo a deliberação de dcfcrímciuo ou indeferínicnto da
alteração soliciradn, ser instruída da jusiilicaiiva da e.scolha da Administração no prazo dc 5(cinco)dias tueis para cada item.
Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, betn como a superveniência de di.spo,sições legais,
quando ocorridas após a data de apresentação da proposto, de comprovada repercussão nos pteço& coniralados, implit^rSo a
revisão dcsie.s para mais ou meno.s, ccwforme o ça.so.

CLÁUSULA QUINTA - DA ÜOTAÇ.ÂO ORÇAMENT.ÁHIA
As despesas decorrentes do presente Contrato serão suportadas, previamente cmpcnliadas c processadas, por conta dc verba
própria do urçamcntu vigente, sob a seguinte rubrica:
l'odci: 2- Executivo

OigBO' 3- Fundo Municipal de Saúde de Nova Viçosa

Sccrct:iria: 301•Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 30101- Fundo Municipal dc Saúde

.Atividade: 2.076- EnlVctamento da Eraergcncia-COVID-I")
Kieiuenio; 3390..30.00- Material de Consumo
Fonte; 14- Transferencia dc Recurso do ETVS

Caso os sciviços ultrapassem o exercício atuai, nos exercícios seguintes as despesas correrão ã conta dc dotações
orçamentárias próprias, consignadas nos re^ctÍTOS Orçamcntos-Prograina. ficando o CONTRATANTE obrigado a
apresentar.

No inicio de cada exercício a respectiva Nota de Empenho estimativa e. havendo necessidade, emitir Nota dc Empenho
complementar, respeitada a mesma clas.xiticaçào orçameniári.i.
CLÁUSUIA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTR.ATO

-A vigência do presente será de 21 dc outubro de 21)20 a 31 de dezembro de 2020 podendo ser prorro^do. dc comum acordo
entre as partes c mcdiautc Termos .Aditivos, para cada cxcrcicio fioaoccirD, após a verificação da real necessidade da
CONTRATANTE,nos termos do inciso II, do an. 57. da Ui n" 8.f.6fi/93, bem como alterado, cxccIíj no tocante ao seu objeto,

Os contiatos dccorrenles da Ata dc Regi^ro de Preços poderão ser alterados, observado o disposbi no ait. 65 da Lei n® 8.666.
dc 1993.

A CONTRATAD.A fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acrcscimits ou supressões que se fizerem
necessários aus serviços, cm até 25%(vinte e cinco por cento)do valor inicial atualizado do contraio.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL ÜE EXECUÇÃO EPR.AZOS

Os serviços, objeto do presente contrato, quando solicitados, scrào prestados dentro do município dc NOVA VIÇOSA,
incluindo seus distritos, no endereço constante da solicitaçáo/iequisição.

Os Serviços deverão ser prestados cin quantitativos e prazos fixados nas requisições encaminhadas ao licitante contratado.

^

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES ÜA CONTRATADA

\

A empre.13 prcsladora dos serviços obngar-se-á:

Scni prcjiiiZí» dus disposições das cláusulas c era cunipnmcnlo a.s suas obrigações conrrauiais, além das decorrentes ufrtu D
dc normas rcgulamcntarcs, ennstiiucra obrigações especificas da CflNTRATADA'
Manter, durante («du a execução du contraio, cm compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições
de habiliUçãn c qualificação exigidas na licitação;
Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acrcscimos ou supressões que sc frrcrcm na aquisição do objeto do presente
Termo dc Referência, até 25% (vinte e cinco por ccmo]do valor inicial do contraio:
Dar ciência imediata c por escrito â CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade verillcuda na execução dos sen iços;
Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e tiendcr pronlamenlc às reclamações sotm:seus serviços;
Rcsponftabilirar-se por iikIos os encargos fiscais, trabalhistas, sociais e previdenciários:

Implementar dc forma adequada, o planejamento, execução c supervisão permanente dos serviços, de maneira a nào interferir
nas atividades da CONTR.ATANTE,respcittuidn suas normas de conduta;
i'agamenius suracnlc scràu efetuados, quando houver execução lotai dos serviços propo:^ a o atesto, nu verso da nula
fiscal, do responsável pela Seção dc Transportes do órgio contnilaiile c/ou dos fiscais do contrato.
A contratada sc responsabilizará pcl» contratação de seguro na forma estabelecida no ANEXO A.
A CONTRATADA deverá manter as condições de habilitação estabelecida na edital de licitação durante toda a vigência do
contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 .Além das obrigações rcsultuntes da aplicação da Lei n'15.6Mv'93 e demais normas pertinoites. são obrigaçfws da
CONTRATANTE:

Aic.star a-s Faturas(Notas Fiscais;

Manifestar-se formalmente cm todos os atos relativos á execução do contrato, cm especial, aplicação dc sanções c alterações
do mesmo;

Pre.stara.* informações c os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CÍONTRaTADA;
Providenciará o devido ressarcimento do valor da multa ã CONTRATADA, coso à infração cometida tor considerada
prucedeme:

97 Etetuar os pagamentos devidos,de acordo com o estabelecido no contrato.
CLÁU.SULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

A Unidade responsável pelo serviço ficará responsável pelo acompanhamento da execução contratual c fiscalização cm
conjunto com a Secretaria Municipal a ela vinculada.

Indicar, por ínsirumcnu} próprio, o mime do úscal c a sua mulrieula,encaminhando à CONTRATADA.
Cópia da indicação será parte integrante do presente contiuto.

Notificar a CONTRATADA.fSxondo-Ibe prazo para corrigir defèitt» ou irregularidades encontiídas durante a execução do
Contrato.

iJpcrvi.sionar o cumprimento das noimas de segurança e medicina do trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS INTEGR-ANTES

Anexo I - Termo de RcrcfSncia. Anexo I! - Proposui ComcrciuI. Anexo III- Minuta da Ata de Registro

Anexo

IV - Mintita Contiuiuat

CI.ÀUSUI-A DÉCIMA SEGUNDA - DO VÍNCULO EMPRF.GATÍCIO

O pessoal que a CONTRATADA empregar pura a execução do objeto ora avençados não terá relação de emprego com o
CONTRATANTE c deste não poderá demandar quaisquer paganKntos.

No caso dc s-ir o CONTRATANTE a ser acionado judicialmente, a CONTRATADA o ressarcirá de toda e qualquer despesa
que, cm dceorrcncia disso. \'Ciiha a desembolsar.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DAS PENALIDADES

O ft)meccdor que dcscumprir total ou parcialmente o contrato celebrado com a CONTRATANTfc caracterizara

inadimplcticía da adjudicatária / contratada, aplicando-se as seguintes sanções, previstas no ari. 87 da Lei Federal n*8.666 93:
Advencncia escrita-eomunicaçio formai dc desacordo quanto à conduta do fornecedor sc^rc o dcscumpriraento dc conlraios
c outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas dc correção.
Mulla-dcvcra observar os seguintes limites máximos:

a) Multa no valor dc 0.2% iDois décimos por ccnio) do s-alor da autorização dc fomceimcnto, por dia dc atraso no
cumprimento do fomceimcnto.

b) Multa dc lü%tdczpoi cento)sobre u valor do contrato, nu caso dc atraso superior a trinta dias, coma eonscqõência da
rescisão üo contrato.

Suspensão temporária de participação cm licitação c impedimento dc contratar com a Administração Pública Municipal.
Declaração dc inidoncidadc para licitar ou contratar com a adininisiração Pública. cnijUanto perdurarem os nwtivos
determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que tqrlicou a

penalidade, que será concedida scnqjrc que o contrato ressarcir a Administração Pública Municipal pelos prejuízos resultantes
de ação ou omissão do mesmo.

O valor da muita aplicada, nos icrmo.s desta cláusula, será relido dos pagamentos devidos pela Adminisuação Pública
Municipal ou cobrado judicialmente.

As penalidades de advertência c multa serão aplicadas de oficio ou por provocação dos ór^os dc controle, pela autoridade
cxpressaineulc nomeada no contrato.

As sanções previstas neste Título poderio ser aplicadas cumulativamente, a-sseguratlo o direito de defesa prévia do
interessado nt) prazo de 05(cinco) dias úteis.

O dcscumprimemo parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes conc^ndam, não sm considerado

inadimplcmcnto contratual sc tiver ocomdo por motivo dc caso fortuito ou de força maior, devidamente justiücado e

Comprovado o ca.so ftirtuito, ou dc força maior, vcrifica-sc iio fauí necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar, ou
iinpcdir. nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

.As sançóc.s previstas nesta cláusula poderão ser aplicados cumulativamente, ou não. de acordo com a gravidade da infração,

facultada ampla defesa ã CONTRATADA.ni> prazo dc 05 (cinco) dias úteis a contar da mumaçâo do ato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

14.1 A CONTRATADA deverá manter, durante a execução üo Contrato,todas as condições dc habilitação e qualificação
necessárias c exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumida.

ClAlStLA DÉCIMA QUINTA-DA RESCISÃO
A incxccuv^v liHal ou ptuciai. dcsic Contraio, cn&cja sua rctcítâo,ctmiormc liisposio nos uúgot 77 « Ml da
Federal «i^ 8.ft6fe'*13-

dc rc^t&ào contratual serno lormaimentc motivados nos gutos do processo, ass^tmdo o conUadilixío
e a an^la defesa

A tncisio dcMc Cimiruo poderá ser

rFctcnniiiatla por ato uiiilateral e escnio da Administração, dos casos enumerados nos incisos I a XIJ

e XVll

do .iiiiço 78 da Lei Federal X.(t66.'93.

Aniigivcl, por avnidn crtiir as partes, desde <iuc haja convenidRcú para a Administração.

Judicial, nos lermos da legisla^ vigente sobre a malíria.
N icscisào adminiscraiiva ou amigável sera precedida de autorização escrita e fimdameniada da autoridade
i-ompelcnte.

Na hipótese de rescisão dcrertiuiuda por ato unilateral c escrito da Adramistração. ficailo asx^urados ao
CONTRATANTE ns direitos deocados no anigo KO da Lei Fedetal n* H 666.N3 e suas alteraçtes.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO APÍ.ICÁVEL
16 I Aplica-sc a este Contrato c nos cu&us onussos. u dispiMto na Lei Federa] n," 8666^^3 c suas
üllCTaÇTHlS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -DO FORO

17.1 As partes elegem o foro da Comarca de NOVA VIÇOSA /BA, com renúncia dc <|ual<)uer outro,
por mais privilegiado que seja. para dirimir qualquer questão contratual não resolvida
administrativamente.

1.. por estarem assim ajustados, assinam o presente CONTRATO, cm 0.3 (três) vias, dc igual teor c

forma,tu presença tias testemunhas abaixo, que também o assinam, para que (noduza os seusjurídictx
c legais creilus.
N'o\í Viçoio, 21 de outubro
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JOSÉ PA^LANO !

RCPRIISCNTAN^ LET.AL
.\C AMIX REVENDA DE GASFISF. EQUIPAMENTOS I.TDA-EPP
UONTRAT.ADA

TF.STFMJ,\HAn:
NOMF:

TESTEM

NOME:

CPE: O^.

Gvrr<ío ckn

NDVA

\

^IROa/

i

kTonjí-círrOJ

yrço^

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Do: Gabinete do Prefeito.
Para: Setor de Contabilidade.

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido Contrato n° 3224/2020 do
Pregão Eletrônico Presencial/ SRP 015/2020 vinculado ao Processo Administrativo n°
890/2020. remeter ao Setor de Compras para formalizar autorização da contratação da
empresa: AGAMIX REVENDA DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA -EPP.
INSCRITA NO CNP.I SOB N°. 06.318.287/0001-01 que tem com o Objeto

Fornecimento de Oxigênio e Gases Medicinais PARA ATENDER AS DEMANDAS
DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE conforme especificações, quantidades

JV

e preços descritos no Ànexo I do Edital Pregão Eletrônico n° 015/2020 e Ata
001/2020,vinculada a este contrato. R$ 59.120,00 (Cinqüenta e nove mil, cento e vinte
reais).
Nova Viçosa, 21 de outubro de 2020.
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Av. Oceânica, n" 2994 - Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP: 45920-000-Tel.: (73) 3208-1124

^-CICITVfA

O í

N^VA
C onx«!t»>nc7o

ORDEM DE FORNECIMENTO

GABINETE DO PREFEITO

Fica Autorizada a Empresa: AGAMIX REVENDA DE GASES E EQUIPAMENTOS
LTDA -EPP,INSCRITA NO CNPJ SOB N". 06.318.287/0001-01. Conforme contrato

n° 3224/2020 do Pregão Presencial/SRP n° 015/2020 vinculado ao Processo
Administrativo n° 890/2020. que tem com o Objeto Fornecimento de oxigênio e gases
medicinais PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE, conforme especificações, quantidades e preços descritos no Anexo I do
Edital Pregão Presencial/ SRP n° 015/2020, e Ata 001/2020 vinculada a este contrato.
Valor Global do Contrato R$ 59.120,00 (Cinqüenta e nove mil, cento e vinte reais ). O

valor mensal a ser pago está condicionado á sua efetiva utilização no prazo temporal,
calculado pela multiplicação do quantitativo utilizado pelo valor unitário ofertado para o
lote.

Nova Viçosa, 21 de outubro de 2020.

..í

Helielso^
Prefeito Munici

Gestor do Funao Municipal de-Saúde
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Av. Oceânica, n" 2994- Abrolhos I - Nova Viçosa- Estado da Bahia - CEP:45920-000- Tel.;(73]3208-1124

Consulla Regulandade do Empregador

15/10/2020
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Certificado de Regularidade do
FGTS -CRF

Inscrição:

06.3i9.287/oooi-oi

Razão Social: AGAMix revenda de gases e equipamentos ltda epp

Endereço:

av cristovao colombo sn quadra s lote 09 / caminho do mar /
TEIXEIRA DE FREITAS / BA / 45988-562

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:04/10/2020 a 02/11/2020

Certificação Número: 2020100403400831042954

Informação obtida em 15/10/2020 17:34:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em
condicionada

a

verificação

de

autenticidade

no

site

da

Lei esta
Caixa:

www.caixa.gov.br

h1lps://consult3-crf.cai*a.90v.br/consultacr1/pagos/consii!taEmpregadDr.jsf
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: AGAMIX REVENDA DE GASES E EQUIPAMENTOS LIDA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 06.319.287/0001-01
Certidão n°: 27242659/2020

Expedição: 15/10/2020, às 17:36:17
Validade: 12/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que AGAMIX REVENDA DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 06.319.287/0001-01, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho
Internet (http://www.tst.jus.br).

na

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do

Banco

Nacional

de

Devedores

Trabalhistas

constam

os

dados

necessários a identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos

judiciais

recolhimentos
emolumentos ou a

trabalhistas, inclusive

previdenciários,

a

no concernente

honorários,

a

aos

custas,

a

recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
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SECRETARIA DA FAZENDA

^5^

\u»

Certidão Negativa de Débitos Tributai
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 191
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N»: 20202976173

RAZAO SOCIAl.

AGAMIX REVENDA DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA
INSCRIÇÃO eSTADUAL

w

CNPJ

066.417.009

06.319.287/0001-01

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estada da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 15/10/2020, conforme Portaria n" 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDÂRÍAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Fcdoral do Ministério da Fazenda.

Páiiiii:i ! dc 1

RcICcrtlüiioNvgiitiva.rpl

MINISTÉRIO OA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA

ATIVA DA UNIÃO
Nome: AGAMIX REVENDA DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 06.319.287/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e Inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima Identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange Inclusive as contribuições sociais previstas

nas aiineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8,212, de 24 de julho de 1991,
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb,gov,br> ou <http://\Aww,pgfn,gov.br>.

Certidão emitida gratullamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014,
Emitida às 09:37:40 do dia 12/03/2020 <hora e data de Brasílla>,
Válida até 08/09/2020,

Código de controle da certidão: 7C99.3C16.171C,1DD5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

serviços.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cGrtiaaolntemet/PJ/Consultar/RelacaoCerticIao

16/04/2020
BRASIL

(HTTPSlMGOV.BR)

Relação das certidões emitidas por data de validade
CNPJ; 06.319.287/0001-01 -AGAMIX REVENDA DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA
Período: 01/01 /2020 a 16/04/2020

Código de controle
7C99.3C16.171C.1DD5

Tipo

Negativa

Oata-Hora

Data de

emissão

validade

12/03/2020

08/09/2020

09:37:40

Situação

Segunda via

Váiida
Prorrogada
(/Servicos/cenidaointernet/Pj/Consuitar/EmiteSegunc

até
07/12/2020

lADB.0874.CO/t8.AC03

Negativa

20/12/2019

17/06/2020

Váiida
Prorrogada

10:02:06

(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consuitar/EmiteSegun

até
15/09/2020

a9EF.E2F1.3A39.185e

Negativa

19/12/2019

16/06/2020

23:44:02

Válida
Prorrogada
(/Servicos/certidaolnternet/PJ/Consultar/EmiteSegun

até
14/09/2020

S350.A477.17AD.SE6F

Negativa

09/12/2019

06/06/2020

18:39:43

Váiida
Prorrogada
(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consuitar/EmiteSegunt

até
04/09/2020
813B.7F31.EB18.S734

Negativa

21/08/2019

17/02/2020

Expirada

(/Servicos/certidaorntemet/PJ/Consultar/EmiteSegun

09:21:41
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Nova consulta (/ServIcos/certidaointernet/PJ/Consultar)

O

sefvícos.receila.fazanda.gov.br/ServIcos/corlídaolnlernet/PJ/Consultar/RelacaoCertidao
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15/10/2020

hllps://servieos.cloud.el.com.br/ba-!eixeifaclefreitas-pm/services/ceiiidao_impressao.php?!c=e&cd=FEFEEELMGNFHKE^lDc-GE;&lpcc...

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2020/0023119

Contribuinte; AGAMIX REVENDA DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA
Devidamente Inscrito sob o CNPJ n°: 06.319.287/0001-01

AV CRISTÓVÃO COLOMBO , 142, CAMINHO DO MAR, 52 CEP: 45820331 TEIXEIRA DE
FREITAS, BAHIA - BA

A Prefeitura Municipal, conforme o artigo 198 da Lei Municipal no 308/2003 de Dezembro
de 2003, combinado com disposto no Artigo 205 da Lei Federal Número 5.172, de 25 de
Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, CERTIFCA que o contribuinte acima

identificado, EM RELAÇÃO AO OBJETO DA CERTIDÃO, encontra-se em situação regular
perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. Esta Certidão não servirá de prova contra
cobrança de quaisquer débitos que venham a ser apurados pela Fazenda Pública

Municipal, conforme prerrogativa legal prevista no Artigo 149 da Lei federal no 5172, de 25
de Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Chave de validação da certidão: 20200023119
Validade 90 dias

Emitida Quinta-Feira, 15 de Outubro de 2020

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

htlps://servicos.doud.el.com.br/b£i-teixeir3defreitas-pm.'suivic:es/certidaojin|ir6ssao.php?tc=eScd'=FÊrEESLMGNFHKESlpc=GEAlpccert=c
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