
 

 
 

Prefeitura Municipal de Marechal Floriano 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

________________________________________________________________________________________ 1 

Rua Davide Canal, nº 57, Centro, Marechal Floriano, ES - CEP 29255-000 
Telefax: (27) 3288-1111 / 1367 E-mail: contratos@marechalfloriano.es.gov.br 

 

CONTRATO DE COMPRA Nº 023 / 2020 
ID TCEES 2020.045E0500001.09.0009 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

MARECHAL FLORIANO/ES ATRAVÉS DO FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO-ES E A 

EMPRESA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 

PARA O FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O 

INTEGRAM. 
 

 

O MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO, pessoa jurídica 

de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 39.385.927/0001-22, com Sede Administrativa à Rua 

David Canal, nº. 57, Centro, Marechal Floriano, Espírito Santo, neste ato representado pelo Exmº. Prefeito 

Municipal, Sr. João Carlos Lorenzoni, brasileiro, casado, administrador, CPF nº. 682.160.687-00 e Carteira 

de Identidade nº 510.571 SSP/ES, residente e domiciliado na Rua Armando Antonio Walsch, 246, Vale das 

Palmas, Marechal Floriano, Espírito Santo por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE da Prefeitura 

Municipal de Marechal Floriano, com sede na Praça José Henrique Pereira, nº 10, 2° Andar, Centro, Marechal 

Floriano, Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o n° 14.499.229/0001-27, neste ato representado pela Ilmª. 

Secretária Municipal de Saúde, Srª. Maria Arlete Novaes Moraes Silva, brasileira, casada, professora, CPF nº. 

056.381.907-32 e Carteira de Identidade nº. 08663737-8 SPTC/ES, residente e domiciliado na Rua Adão 

Kiefer, 33, centro, Marechal Floriano, Espírito Santo, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado 

a empresa IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA com sede na Avenida Antonieta Piva 

Barranqueiros, 150, Bloco A, Distrito Industrial, Jundiaí, São Paulo CEP: 13.213-009, inscrita no CNPJ sob n° 

67.423.152/0001-78, nesse ata representado pelo Sr. Newton de Oliveira, brasileiro, divorciado, engenheiro 

químico, portado do CPF n°460.014.338-87 e Carteira de Identidade n° 5.201.097-1 SSP/SP, doravante 

denominada CONTRATADA, ajustam o presente CONTRATO, nos termos da Lei Federal nº.13.979, e 

processo administrativo nº. 3014/2020 – SEMUS, que se regerá pelas cláusulas seguintes: 
 

 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 – O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 

FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE 

SAÚDE ARY RIBEIRO DA SILVA. 
 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E REAJUSTAMENTO 
2.1 – A prestação de serviço aqui ajustada, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de R$ 

5.790,00 (cinco mil e setecentos e noventa reais), conforme tabela abaixo: 
 

Item Descrição Unidade Quantidade Unitário Valor Total 

1 

OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1 M³ 

para fornecimento continuado de oxigênio medicinal, com pureza maior ou 

igual a 99,65%, acondicionados em cilindros de 1m³, devendo realizar 

atendimento 24 horas, para não paralisação dos serviços. A empresa 

deverá fornecer 04(quatro)cilindros em regime de comodato, tendo como 

estimativa de 04 recargas de 1m³ semanal 

M3 50,00 47,00 2.350,00 

2 

OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 10 M³ 

para fornecimento continuado de oxigênio medicinal, com pureza maior ou 

igual a 99,65%, acondicionados em cilindros de 10m³, devendo realizar 

atendimento 24 horas, para não paralisação dos serviços. A empresa 

deverá fornecer 04(quatro)cilindros em regime de comodato, tendo como 

estimativa de 04 recargas de 10m³ semanal.  

M3 320,00 7,00 2.240,00 
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3 

OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 4,0 M³ 

para fornecimento continuado de oxigênio medicinal, com pureza maior ou 

igual a 99,65%, acondicionados em cilindros de 1m³, devendo realizar 

atendimento 24 horas, para não paralisação dos serviços. A empresa 

deverá fornecer 04(quatro)cilindros em regime de comodato, tendo como 

estimativa de 04 recargas de 4m³ semanal. Período de 01(um) ano. 

M3 100,00 12,00 1.200,00 

 

2.2 – Os preços contratados são fixos e irreajustáveis.  
 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL E FORMA DE ENTREGA 
3.1 – As entregas deverão ser realizadas no Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, situada na Rua Belarmino 

Pinto, s/n° - Centro – Marechal Floriano/ES. 
 

3.2 - As recargas de oxigênio medicinal serão efetuadas parcialmente conforme solicitação da Secretaria 

Municipal de Saúde, até 31/12/2020 após da assinatura do contrato. 
 

3.3 - Os serviços solicitados deverão ser realizados em até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da 

Autorização de Fornecimento, enviada pelo Departamento de Compras. 
 

3.4 – A empresa a ser contratada deverá ter condições de atender as urgências e emergências no prazo 

máximo de 02 (duas) horas, evitando assim prejuízos aos serviços de urgência e emergência municipal.  
 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 
4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a realização do serviço acompanhada da 

respectiva Nota Fiscal na forma da lei, devidamente atestada pelo fiscal da contratação. 
 

4.2 - O pagamento será efetuado através de depósito em conta corrente do fornecedor, no Banco por ele 

indicado, constantes no campo “informações complementares” na Nota Fiscal/Fatura. 
 

4.3 - Emitir a Nota Fiscal/Fatura em nome da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, Rua Davide Canal, 

n° 57, Centro, Marechal Floriano – ES, CNPJ 39.385.927/0001-22. 
 

4.4 - Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida ao fornecedor para 

retificação, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da apresentação da nova 

Nota Fiscal/Fatura devidamente retificada. 
 

4.5 - A Prefeitura Municipal de Marechal Floriano poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer 

título lhe forem devidas pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.  
 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS 
 

5.1 – PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 02 (dois) dias, a contar da data da efetiva notificação 

para tal fim. 
 

5.2 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: Até 31 de Dezembro de 2020. 
 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA NATUREZA DA DESPESA 
6.1 – Os recursos orçamentários para o cumprimento das obrigações assumidas pela PMMF ocorrerão por 

conta da dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, do corrente exercício financeiro: 
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CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
a) Zelar pelo perfeito cumprimento do objeto e das demais cláusulas do Termo de Referência, 

observando rigorosamente os prazos fixados; 
b) Comunicar á contratante, por escrito, quaisquer anormalidades, que ponham em risco o êxito e o 

cumprimento dos prazos, propondo as ações corretivas necessárias; 
c) Assumir total responsabilidade por danos causados ao Município ou a terceiros, decorrentes da 

aquisição do(s) material(is), isentando o Município de todas as reclamações que possam surgir, 

sejam elas resultantes de atos de seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas 

empregadas ou ajustadas na contratação; 
d) Arcar com todos os custos referentes á aquisição do(s) material(is), tais como taxas, licenças, 

transporte, pagamento de funcionários e encargos sociais, postagem, e todas as outras relacionadas 

ao objeto da contratação. 
 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
a) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e das cláusulas do Termo de Referência e do instrumento 

contratual; 
b) Comunicar a contratada, por escrito, sobre as possíveis irregularidades observadas na prestação dos 

serviços, nos descumprimentos de prazos, ou quando for constatado algum outro tipo de 

irregularidades, para a imediata adoção das providências a fim de sanar os problemas 

eventualmente ocorridos; 
c) Dirimir, por intermédio do fiscal da contratação, as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos 

serviços. 
 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
9.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à aplicação de multa de mora, 

nas seguintes condições: 
9.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,10 % (dez décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o 

valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-

se parcialmente executado; 
9.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do 

contrato; 
9.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique outras sanções. 
 

9.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções a CONTRATADA: 
a) Advertência; 
b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo 

contratual reajustado não executado pelo particular; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Poder 

Executivo Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a 

Federação, 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 

a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base na alínea “c”. 
 

9.2.1 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” deste item, não são cumulativas entre si, mas 

poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea “b”). 
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9.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas “c” e “d”, a autoridade competente 

submeterá sua decisão ao Prefeito Municipal, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a 

Administração Pública Municipal. 
 

9.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito Municipal, 

competirá ao órgão promotor da contratação, por intermédio de sua autoridade competente, decidir 

sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias. 
 

9.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, 

assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 
a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor da contratação deverá 

notificar a CONTRATADA, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia; 
b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por envio de correspondência com aviso de 

recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da CONTRATADA reputada como infratora, a 

motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de 

entrega das razões de defesa; 
c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, 

exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias úteis, 

devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93 e 

suas posteriores alterações; 
d) A CONTRATADA comunicará ao órgão CONTRATANTE as mudanças de endereço ocorridas na 

vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente 

indicado, na ausência da comunicação; 
e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão 

CONTRATANTE proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o 

direito de recurso da CONTRATADA que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 

e suas posteriores alterações; 
f) O recurso administrativo a que se refere à alínea anterior será dirigido ao Prefeito Municipal e 

submetido à análise da Procuradoria Geral do Município. 
 

9.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser 

cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos a CONTRATADA, relativos às parcelas 

efetivamente executadas do contrato. 
 

9.5 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor 

da CONTRATADA, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
10.1 – O inadimplemento, por parte da CONTRATADA, de qualquer obrigação assumida neste contrato 

assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de ofício 

entregue diretamente ou por via postal com aviso de recebimento, sem prejuízo do disposto na Cláusula 

anterior. 

 
10.2 – Ficará o presente contrato rescindido, mediante formalização, assegurado o contraditório e ampla 

defesa, nos casos previsto nos arts. 78 e 79 da Lei Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterações, com 

aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
11.1 - Os recursos, a representação e o pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do 

artigo n° 109, da Lei Federal no 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
12.1 – A fiscalização da execução do serviço será feita pelo servidor Wagner Jose Repossi e Silva, matricula: 

006328, telefone (27) 3288-1961, e-mail: wagnerrrepossi@hotmail.com, indicada pela Secretaria Municipal 

de Saúde, de forma a fazer cumprir rigorosamente as condições expressas neste termo de referência. 
 

 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
13.1 - Aplica-se a execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei Federal nº 

8.666/93 e suas posteriores alterações. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 
14.1 - O presente contrato será publicado em conformidade com o parágrafo único do artigo 61 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Marechal Floriano/ES, para dirimir quaisquer dúvidas deste contrato 

e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 
 

E por estarem juntos e acordados, assinam o presente em 03 (três) vias, na presença das testemunhas 

abaixo. 
 

Marechal Floriano/ES, 10 de Junho de 2020. 
 

 

MARIA ARLETE NOVAES MORAES SILVA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 

JOÃO CARLOS LORENZONI  
PREFEITO MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO 
CONTRATANTE 
 

 

NEWTON DE OLIVEIRA 

IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 

CONTRATADA 
CONTRATADA 
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