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ata de RegIStRO de pReçO....pÁg. 01

ata de RegIStRO de pReçO

Seja perfeitamente identificada a requisição e o servidor responsável 
pela mesma;
O servidor da Secretaria de origem, competente para o pedido deverá 
ser prévia e formalmente designado para acompanhar a execução 
da Ata.

3 - dO CONtROLe daS ReQUISIçÕeS:

3.1 - Ao receber as requisições a Controladoria Geral do Município 
anotará o pedido no controle de requisições;

3.2 - O executor da Ata fará as recomendações necessárias aos órgãos 
com vistas ao cumprimento dos prazos de requisições, pagamento, 
atesto ordem de liquidação, de acordo com o art. 5º, § 3º da Lei 
Federal 8.666/93.

4 - da ReVISÃO de pReçOS:

4.1 - Os preços pactuados serão fixos e irreajustáveis no prazo de 
vigência desta Ata, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente 
comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II, e 
§6º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.  Os preços poderão ser revistos, 
por solicitação expressa da detentora do Registro de Preços, devi-
damente dirigida e protocolada diretamente na Controladoria Geral 
do Município;

4.2 - A solicitação de revisão de preços deverá ser devidamente justi-
ficada e acompanhada de documentos comprobatórios da necessidade 
de revisão de preços, a qual deverá ser aceita pela Controladoria Geral 
do Município, quando for o caso. Em não sendo aceito o pedido de 
revisão de preços, manter-se-á o último valor registrado.

4.2.1 - Só serão admitidas revisões de preços a níveis superiores à 
cotação inicial desde que efetivados para manter o equilíbrio econô-
mico-financeiro inicialmente proposto.

4.2.2- A revisão do preço, caso deferida, somente terá validade a partir 
da data de publicação da deliberação no Diário Oficial do Município.

4.3 - O pedido de revisão, não isenta a DETENTORA de posse da nota 
de empenho, de dar continuidade às entregas nas condições anteriores.

4.4 - A análise para deferimento ou indeferimento da alteração solici-
tada deverá ser instruída com justificativa e memória dos respectivos 
cálculos, para deliberação pela autoridade competente, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis.

4.5 - Em qualquer caso, o percentual diferencial entre os preços de 
mercado vigentes à época do julgamento da Ata de Registro de Preços, 
devidamente apurado, e os propostos pela Detentora do Registro, será 
mantido durante toda a vigência do Registro.

5 - dOS pRaZOS e LOCaIS de eNtRega:

5.1 - A Contratada terá 03 (três) dias úteis, contados da convocação, 
para retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente;

5.1.1 – Os materiais da licitação deverão ser entregues conforme solicitação 
do setor de manutenção do Hospital Municipal através de requisições, no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da solicitação;

5.1.2 – Os materiais deverão ser entregues no Hospital Municipal, lo-
calizado na Rua Dom Bosco, 1300, bairro Dom Bosco – Ji-Paraná/RO.

6 – da gaRaNtIa:

6.1 – O prazo de garantia do produto exigido na especificação técnica 
deverá ser comprovado com um dos seguintes documentos:

a) Certificado de garantia do fabricante do produto desde que o período 
de garantia deste documento seja igual ou maior que o solicitado no 
instrumento convocatório;

b) Documento do fabricante do produto quando o fornecedor optar 
por oferecer prazo diferentemente do estipulado na clausula anterior. 

7 – dO COMOdatO dOS CILINdROS:

7.1 – A contratada deverá fornecer em comodato os cilindros ne-
cessários para a execução do objeto do Contrato de Compromisso 
de Fornecimento.

8 - dO ReCeBIMeNtO dO OBJetO:

8.1 – Os materiais registrados serão recebidos pela Comissão de 
Recebimento, designada pela Secretaria Municipal de Saúde para 
conferir e certificar o recebimento dos materiais, nos termos do inciso 
XIII, itens, do Decreto n. 945/GAB/PMJP/2013;

ata de RegIStRO de pReçO: Nº 035/SRp/CgM/2016.

pRegÃO eLetRÔNICO Nº 093/CPL/PMJP/16.
pROCeSSO: Nº 1-11518/2016 - SEMUSA.
LegaLIdade: Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, Decreto 
Federal n° 7892/13, Decretos Municipal n° 945/13 e 3522/14;

FINaLIdade de RegIStRO de pReçO: Futura e eventual 
aquisição de Material de Consumo (oxigênio e ar medicinal), para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde junto ao 
Hospital Municipal de Ji-Paraná, por um período de 12 (doze) meses, 
conforme Edital de Licitação – Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços  n° 093/CPL/PMJP/16, fls. 23/53. 

Empresa Detentora do Registro: INdÚStRIa e COMÉRCIO de 
OXIgÊNIO da aMaZÔNIa Ltda - Me, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ n° 07.976.158/0001-40, sediada na 
Rua Estela, 5759, bairro Cuniã – Porto Velho/RO, (fone: 69 3226-
1914/3226-0090; e-mail: vendas@02amazonia.com.br). Neste Ato 
representado pela Sra. Maria Aparecida Conde, brasileira, casada, 
empresaria portadora do RG n.º 5.716.560-SSP-SP e inscrita no CPF/
MF n.º 896.039.668-00, residente e domiciliada na Av. Amazonas, 
6170, casa 40, Condomínio Mediterrâneo, bairro Tiradentes cidade 
de Porto Velho/RO, fls. 80 e pORtOgaSeS COMÉRCIO e 
dIStRIBUIçÃO de gaSeS eIReLI - epp, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ n° 22.397.093/0001-72, sediada na 
Rua Jundiá, 56014, Lagoa – Porto Velho/RO, (fone: 69 3222-0158; 
e-mail: melo@portogases.com.br). Neste Ato representado pelo Sr. 
Edson Rodrigo Pereira de Melo, brasileiro, casado, proprietário, 
portador do RG n.º 76025002 e inscrita no CPF/MF n.º 714.215.132-
34, residente e domiciliada na Estrada Santos Antônio, 4037, bairro 
Triângulo cidade de Porto Velho/RO, fls. 114.
Aos 27(vinte e sete) dias do mês de outubro do ano de dois mil e 
dezesseis, às 08:00 horas na sala da Controladoria Geral do Município 
da Prefeitura do Município de Ji-Paraná, situada à Av. Dois de Abril, 
1701 – Bairro Urupá – Ji-Paraná-RO, neste ato representado, con-
forme determina o art. 14º parágrafo único do Decreto nº 3522/14: 
Elias Caetano da Silva, Controlador Geral Município, aprecia e 
determina a lavratura da presente Ata de Registro de Preços sob n. 
035/SRP/CGM/2.016, tendo como licitante homologada e adjudicada 
às empresas acima qualificadas, tendo os presentes acordado com as 
classificações, resolvem RegIStRaR OS pReçOS UNItÁRIO 
dO MateRIaL de CONSUMO (OXIgÊNIO e aR MedI-
CINaL), conforme Termo de Referência, fls. 04/10; Cotação de 
preço, fls. 11/17; Autorização do Excelentíssimo Senhor Prefeito de 
Ji-Paraná, fls. 20; Aviso e Edital de Licitação – Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços n° 093/CPL/PMJP/16, fls. 22/53; Parecer n° 1107/
PGM/PMJP/2016, fls. 55; Publicações, fls. 56/63; Retirada de Edital, 
fls. 64/66; Proposta, fls. 67/71; Habilitação das empresas, fls. 72/117; 
Resultado por fornecedor do Pregão Eletrônico n° 093/2016(SRP), fls. 
119; Ata de Realização e Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 
n° 00093/2016(SRP) de 13/10/16, fls. 121/134; Parecer Jurídico n° 
1124/PGM/PMJP/2.016, fls. 136; Termo de Homologação do Pregão 
Eletrônico n° 093/2016, fls. 137.

1 - dO OBJetO:

1.1 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material 
de Consumo (oxigênio e ar medicinal), para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde de Ji-Paraná, por um período de 
12 (doze) meses.

1.2 - As aquisições decorrentes do objeto da Ata de Registro de Preços 
serão requeridas pela unidade orçamentária requisitante, que autuará 
as solicitações em processo administrativo devidamente identificado, 
e encaminhará, em seguida, para Controladoria Geral do Município;

1.2.1 - As requisições serão encaminhadas à Controladoria Geral do 
Município, contendo:
Descrição do material requisitado e quantidade;
Consumo médio mensal e quantidade existente em estoque;
Assinatura do requisitante e do ordenador de despesa.

2 - dOS MeIOS de COMUNICaçÃO:

2.1 - A Controladoria Geral do Município em comum acordo com a 
DETENTORA estabelecerá o mais adequado meio de comunicação 
do pedido, admitindo também o uso de telefone, fac-símile, e-mail, 
desde que:

8.2 - Não será admitida a entrega dos materiais pela DETENTORA 
sem que esta esteja de posse da respectiva Nota de Empenho;

8.3 - Os materiais serão recebidos provisoriamente, para posterior 
verificação da conformidade do produto com a quantidade, especifi-
cação e preço, comparando-se os dados descritos na Nota de Empenho 
com a Nota Fiscal e amostras se for o caso (não superior a 90 dias);

8.3.1 - A aceitação definitiva dar-se-á, quando a Nota Fiscal for 
atestada por servidor/comissão devidamente credenciada e liberado 
canhoto de recebimento.

9 - daS CONdIçÕeS de pagaMeNtO:

9.1 - Até o valor estipulado no inciso II do artigo 24 da Lei 8666/93, 
o prazo de pagamento será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 
da data do recebimento efetivo dos produtos;

9.2 - Acima do valor estipulado no inciso II do artigo 24 da Lei 
8666/93, o prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos, 
contados a partir da data do definitivo recebimento dos produtos, 
mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigí-
veis e devidamente atestados pelo servidor/comissão encarregada 
do recebimento;

9.2.1 - Na ocorrência de necessidade de providências complementares 
por parte da DETENTORA, o decurso do prazo de pagamento será in-
terrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas 
foram cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.

10 – daS MULtaS:

10.1 - Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 
8.666/93 e demais normas pertinentes, a DETENTORA estará sujeita 
às penalidades a seguir discriminadas: 

10.1.1 - Pela recusa em retirar a ordem de fornecimento e a nota de 
empenho, bem como assinar o contrato de fornecimento (quando 
exigível), multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de 
empenho ou do contrato;
 
10.1.2 - Pelo atraso de cada fornecimento, sem justificativa aceita 
pela Unidade, multa diária de 0,5(meio ponto percentual) sobre o 
valor da parcela em atraso. A partir do 15º dia de atraso, configurar-
se-á inexecução total ou parcial do contrato, com as conseqüências 
daí advindas; 

10.1.3 - Pela inexecução parcial, multa de 10% (dez por cento) sobre 
o valor correspondente à parcela dos materiais não entregues ou 
entregues em desacordo com as especificações técnicas;

 10.1.4 - Pela inexecução total de ajuste, caracterizada pela não en-
trega integral do material ou entrega integral em desacordo com as 
especificações exigidas, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
da nota de empenho ou contrato (quando for o caso); 

10.1.5 - Pelo descumprimento de quaisquer outras exigências esta-
belecidas nesta Ata e no Anexo I do Edital (Termo de Referência), 
não previstas nas cláusulas anteriores, multa de 0,5% (meio ponto 
percentual) sobre o valor do contrato;
 
10.1.6 - Pelo cancelamento da presente Ata de Registro de Preço por 
culpa da DETENTORA, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
do fornecimento mensal estimado multiplicado pelo número de meses 
faltantes para o termo final do ajuste;
 
10.2 - As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui 
a das outras;
 
10.3 - O prazo para pagamento de multas será de 5 (cinco) dias úteis a 
contar da intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério da 
CONTRATANTE, o desconto das respectivas importâncias do valor 
eventualmente devido à CONTRATADA. Não havendo pagamento 
pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se 
ao competente processo executivo;
10.3.1 - O não pagamento de multas no prazo previsto ensejará a 
inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a 
CONTRATADA ao processo judicial de execução.

11 - VIgÊNCIa da ata de RegIStRO de pReçOS

11.1 - PRAZO DE VIGÊNCIA: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
terá prazo de vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua 
publicação no Diário Oficial do Município.

12 - da pUBLICaçÃO:

12.1 - A Ata de Registro de Preços nº. 035/SRP/CGM/2.016, deverá 
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ser publicada no Diário Oficial da do Município, conforme dispõe o 
art. 21, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93.

13 - DAS SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLEMENTO E DO 
CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:

13.1 - Pela Administração Pública, quando:
A Detentora de o Registro deixar de cumprir as exigências do Edital;
A Detentora de o Registro não atender à convocação para assinar a 
ATA decorrente de Registro de preços ou não retira o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela 
Administração;
A Detentora incorrer reiteradamente em infrações previstas nesta Ata;
A Detentora de o Registro praticar atos fraudulentos no intuito de 
auferir vantagem ilícita;
Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas 
pela Detentora do Registro, devidamente caracterizada em relatório 
de inspeção;
Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Registro 
de Preços;
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticado no 
mercado e a detentora se recusarem a baixá-los na forma prevista 
no ato convocatório;
Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, de-
vidamente justificado.

13.1.2 - Pela Detentora do Registro, quando:

Mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada 
de cumprir as exigências do Edital que gerou a Ata de Registro de 
Preços;

13.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, por 
correspondência com recibo de entrega, juntando-se comprovantes 
dos fatos ocorridos ou evidenciados, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades previstas no Edital, assegurada defesa prévia da DE-
TENTORA do registro, nos termos da Lei nº 8666/93.

14 - CaNCeLaMeNtO da ata de RegIStRO de pReçOS.

14.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, pela Ad-
ministração, de pleno direito, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, quando a detentora:

 14.1.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de 
preços;

14.1.2 - Não aceitar reduzir o(s) seu(s) preço(s) registrado(s) na hipó-
tese de tornar (em)-se superior (es) ao(s) praticado(s) no mercado.

14.2 - A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada, de 
pleno direito, assegurado o contraditório e a amplas defesas, quando 
presentes razões de interesse público, devidamente justificadas pela 
Administração.

14.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado será 
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebi-
mento, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao 
Registro de Preços.

14.3.1 - Nos casos de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço 
da Detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário 
Oficial, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado 
o preço registrado a partir da última publicação.

14.4 - Esta Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas 
hipóteses previstas para a rescisão dos Contratos em geral, com as 
conseqüências daí advindas.

15 - UtILIZaçÃO da ata de RegIStRO de pReçOS 

pOR ÓRgÃOS OU eNtIdadeS NÃO paRtICIpaNteS 
“CaRONa”
15.1 - Esta Ata de Registro de Preço poderá ser utilizada por qualquer 
órgão da Administração Direta e Indireta, inclusive autarquias e 
fundações do Município, mediante consulta ao órgão gerenciador 
nos termos do art. 9° do Decreto Municipal n° 3522/14; 

15.2 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este 
item não poderão exceder por órgão não participante ou “carona” a 
100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados nesta 
Ata de Registro de Preços e os órgãos participantes;

15.3 - Os quantitativos decorrentes das adesões à Ata de Registro de 
Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo 
de cada item registrado nesta Ata de Registro de Preços, independente 
do número de órgãos não participantes que aderirem;

15.4 - Caberá à detentora da ata, observadas as condições estabele-
cidas em lei, aceitar o fornecimento, sem prejuízo do atendimento 
dos quantitativos inicial e aumento de até 25% do quantitativo total 
estimado, aceitando o acréscimo.

16 - dISpOSIçÕeS geRaIS:

16.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração 
a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sen-
do assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em 
igualdade de condições.

16.2 - Fica a Detentora ciente na assinatura desta Ata e/ou Termo de 
Anuência e Compromisso de Fornecimento de todas as cláusulas e 
condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhe-
cimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta 
Ata de Registro de Preços e dos ajustes dela decorrentes, disponíveis 
na página oficial do Município. 

16.3 - A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas 
alterações e rescisões obedecerão ao Decreto 3522/14, Lei Federal 
8666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata 
e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente 
aos casos omissos.

16.4 - Faz parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, 
o anexo “Quadro demonstrativo para subsídio da ata de registro de 
preços” e o “Termo de Anuência e Compromisso de Fornecimento”, 
quando este for o caso.
Fica eleito o foro do Município de Ji-Paraná para dirimir as eventuais 
controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E, por estarem de acordo, lavram o presente instrumento, que lido e 
achado conforme, vai assinada pelas partes em (02) duas vias de igual 
teor, composta de 11 (onze) páginas, na presença das testemunhas 
abaixo qualificadas.

Sônia Regina da Silva 
Cad. 11594         

                                                                   
Marília pires de Oliveira                                                                 

Coordenadora de Atas
Dec. 1549/GAB/PMJP/2013      

   
elias Caetano da Silva

Controlador Geral do Município
Dec. 018/GAB/PMJP/2013

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECI-
MENTO

INdÚStRIa e COMÉRCIO de OXIgÊNIO da aMaZÔNIa 
Ltda - Me, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
n° 07.976.158/0001-40, sediada na Rua Estela, 5759, bairro Cuniã 
– Porto Velho/RO, (fone: 69 3226-1914/3226-0090; e-mail: 

ven-

das@02amazonia.com.br). Neste Ato representado pela Sra. Maria 
Aparecida Conde, brasileira, casada, empresaria, portadora do RG 
n.º 5.716.560-SSP-SP e inscrita no CPF/MF n.º 896.039.668-00, 
residente e domiciliada na Av. Amazonas, 6170, casa 40, bairro Cuniã 
na cidade de Porto Velho/RO, firma o presente teRMO de aNU-
ÊNCIa e COMpROMISSO de FORNeCIMeNtO, visando o 
fornecimento do material de consumo (oxigênio e ar medicinal) para 
atender à Secretaria Municipal de Saúde junto ao Hospital Munici-
pal de Ji-Paraná/RO, sob o regime de sistema de RegIStRO de 
pReçOS, devidamente homologado pelo Excelentíssimo Senhor 
Prefeito de Ji-Paraná, fls. 110/111, segundo descrito no Temo de 
Referência, fls. 04/10, edital de Licitação – pregão eletrônico 
para Registro de preços n° 093/CpL/pMJp/16, fls. 22/52, Processo 
Administrativo n° 1-11518/2016, disponível na página oficial do 
Município, anuindo neste ato com todos os ajustes descritos na ata 
de Registro de preços n° 035/SRp/CgM/2016, independente de 
sua transcrição, ficando desde já ciente que a entrega dos materiais 
terão prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento 
da solicitação do Setor de Manutenção do Hospital Municipal, sob 
pena de descumprimento dos preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.
Ji-Paraná, 27 de outubro de 2016.

INDÚSTRIA E COM. DE OXIGÊNIODA AMAZÔNIA LTDA 
– ME
CNPJ n° 07.976.158/0001-40

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECI-
MENTO

pORtOgaSeS COMÉRCIO e dIStRIBUIçÃO de gaSeS 
eIReLI - epp, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
n° 22.397.093/0001-72, sediada na Rua Jundiá, 56014, Lagoa – 
Porto Velho/RO, (fone: 69 3222-0158; e-mail: melo@portogases.
com.br). Neste Ato representado pelo Sr. Edson Rodrigo Pereira de 
Melo, brasileiro, casado, proprietário, portador do RG n.º 76025002 
e inscrita no CPF/MF n.º 714.215.132-34, residente e domiciliada 
na Estrada Santos Antônio, 4037, bairro Triângulo cidade de Porto 
Velho/RO, firma o presente teRMO de aNUÊNCIa e COM-
pROMISSO de FORNeCIMeNtO, visando o fornecimento 
do material de consumo (oxigênio e ar medicinal) para atender à 
Secretaria Municipal de Saúde junto ao Hospital Municipal de Ji-
Paraná/RO, sob o regime de sistema de RegIStRO de pReçOS, 
devidamente homologado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito de 
Ji-Paraná, fls. 110/111, segundo descrito no Temo de Referência, fls. 
04/10, edital de Licitação – pregão eletrônico para Registro de 
preços n° 093/CpL/pMJp/16, fls. 22/52, Processo Administrativo 
n° 1-11518/2016, disponível na página oficial do Município, anuindo 
neste ato com todos os ajustes descritos na ata de Registro de preços 
n° 035/SRp/CgM/2016, independente de sua transcrição, ficando 
desde já ciente que a entrega dos materiais terão prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da solicitação do Setor 
de Manutenção do Hospital Municipal, sob pena de descumprimento 
dos preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 27 de outubro de 2016.

PORTOGASES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GASES EI-
RELI – EP
CNPJ n° 22.397.093/0001-72
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25CNPJ :

ANEXO: QUADRO DEMOSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Página 1

Nº Proc. Licitatório : 000149/16 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Modalidade Licit. : 93 Proc. Administrativo : 11518/2.016 Prazo de Validade : 27/10/2017

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de oxigênio e ar medicinal. 

Controle 35/SRP/CGM/16

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 27/10/2017
4168Fornecedor / Proponente : INDUSTRIA E COM. DE OXIGENIO DA AMAZONIA-

008.004.342 OXIGENIO MEDICINAL- CILINDRO DE 10 METROS 08,13 73.170,00UND
O2AMAZONIA

9000 9000 73.170,0002 

Total Registro de Preços - Fornecedor (Inicial) : 73.170,00 73.170,00Saldo Total: 
8935Fornecedor / Proponente : PORTOGASES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GA-

008.004.341 OXIGENIO MEDICINAL- CILINDRO DE 7 METROS 08,12 89.320,00UND
OXIPORTO

11000 11000 89.320,0001 

008.004.343 AR MEDICINAL CILINDRO DE 6.6 METROS 011,41 34.230,00UND
OXIPORTO

3000 3000 34.230,0003 

008.004.344 OXIGENIO MEDICINAL - CILINDRO DE 3 METROS 011,42 9.136,00UND
OXIPORTO

800 800 9.136,0004 

Total Registro de Preços - Fornecedor (Inicial) : 132.686,00 132.686,00Saldo Total: 
Total Registro de Preços (Inicial) : 205.856,00 205.856,00Saldo Total: 
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