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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAi 
GERÊNCIA DE SAÚDE 

') 3  

COMPLEMENTO A COMUNICAÇÃO INTERNA 094/2020/GESAU/PLAN - 
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUIDO 

JUSTIFICATIVA:  

Considerando, que Ata de Registro de Preços n. 
124/2019, Processo Licitatório n. 319/2019, Pregão Presencial n. 203/2019, 
tendo como objeto o registro de preços para aquisição futura de cargas para 
cilindros de oxigênio e nitrogênio em atendimento a solicitação da Gerência de 
Saúde do Município de Navirai, possui apenas os itens para atender a demanda 
domiciliar, hospitalar e centro cirúrgico; 

Considerando, que devido a pandemia COVID-19, o 
Município de Navirai foi contemplado com 05 (cinco) leitos de UTI, para 
atender os pacientes da "microrregião", que vierem a ser infectados com o  virus;  

Diante disso houve uma reformulação na parte 
estrutural e funcional do Hospital Municipal, mudanças estas que geraram novas 
demandas que antes não existiam, como exemplo, a aquisição ora em questão. 

Uma dessas mudanças foi a necessidade da 
Administração realizar a aquisição do "oxigênio medicinal liquido", em 
caracter excepcional e emergencial, para atender a demanda dos leitos de UTI, 
no período da pandemia, tendo em vista que os leitos utilizarão urna quantidade 
muito maior do que geralmente a Administração consome, pois um paciente em 
"estado grave", poderá permanecer, dias, semanas ou meses, utilizando do 
medicamento/oxigênio,  corn  o consumo de 24 (vinte quatro horas) sem 
interrupção. 

Insta esclarecer que o medicamento oxigênio medicinal 
liquido, irá proporcionar urna redução nas despesas do hospital municipal, 
havendo ainda alto grau de pureza no produto, bem como haverá uma nova 
modelagem no abastecimento do mesmo. 

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343, centro, fone: 3409-1500 — Naviraf — MS — CEP 79950-000 
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ELLINGTON DE 
Gerente de Saúde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAi 
GERÊNCIA DE SAÚDE 

Neste formato o processo o oxigênio será fornecido 
em cilindros de aço de alta pressão, produzindo vazões maiores, com maior 
pureza (92%) e não precisam de eletricidade. 

No estado liquido o produto será armazenado em 
tanque estacionário bem isolados termicamente, neste caso, o oxigênio liquido é 
vaporizado, transformando-se em gás, antes de ser injetado nas linhas de 
oxigênio locais. 

Sobretudo, todo o planejamento dos quantitativos 
inicialmente solicitados pela Gerência Saúde, tornou-se prejudicado, sendo 
assim, para que não haja o desabastecimento do Hospital Municipal, a aquisição 
ora solicitada é de extrema importância, urgência e necessidade, para que 
seja mantida a vida dos pacientes atendidos pelo SUS - Sistema único de Saúde. 

Atenciosamente. 

Navirai/MS, 30 de junho de 2020. 

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343, centro, fone: 3409-1500 — Navirai — MS — CEP 79950-000 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS 
mrvw.novirai.ms.Rpv.br 

PEDIDO DE COMPRAS 
Materiais de Consumo. 

Pedido de Compras N° : 51/2020 

Órgão requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

Cod. Do Aimoxanfado: 12 

Detalhamento da Despesa: 
Fonte de Recursos: 
Detalhamento da Fonte: 

De- ...rição  tern  ! Unid. Qtde. 
1 , 

1 
1  37313 1 

OXIGENiO MEE,siC!NAL LÍQUIDO: GRAU DE PUREZA 
SUPERIOR A 92%, ACONDICIONADO EM TANQUE M3  35.000,00 

i i____ IESTACIONARiO. OCNFORME TERMO DE REFERENCIA. 

Emitido por: VALERA 

Navirai — MS: 27/06/20 

—___  _ 
Welli-gton de Ma f os ussi 

Gerente do Sa6de e Ordedur se Despesas. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAi 
Estado de Mato Grosso do Sul 

GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVIRAi 

TERMO DE REFERÊNCIA OXIGÊNIO LIQUIDO G  

AQUISIÇÃO ESTIMATIVA DE OXIGÊNIO MEDICINAL LÍQUIDO DO OBJETO: 

Fornecimento de oxigênio medicinal liquido  coin  fornecimento de tanque e cilindros. 

OXIGENIO MEDICINAL COM PUREZA A 99,5% ATE 99.9% - LIQUIDO. 

OBSERVAÇÃO 

DA ENTREGA E ESTOCAGElvl 
A contratação da empresa para fornecimento de gases medicinais deverá seguir, no 
mínimo, as especificações e condições abaixo: 
A empresa deverá ter plantão 24 horas e a reposição deverá ser realizada em no máximo 
24 horas após a solicitação. 
O produto deverá ser conduzido em embalagens que garantam a segurança de forma a 
preservar quem os manipula bem como o meio ambiente (cilindros). 
Os produtos fornecidos fora dos padrões de qualidade ou em embalagens violadas ou 
danificadas deverão ser imediatamente substituídos, sem ônus para o município. Para o 
Pronto Atendimento Municipal deverá ser fornecido eiou disponibilizado pela empresa 
vencedora em regime de comodato: TANQUE DE OXIGÊNIO LIQUIDO: Tanque  corn  
capacidade suficiente para suprir as necessidades do estabelecimento de saúde, Sistema 
de isolamento que permite manter o oxigênio estocado a urna temperatura ideal. Através 
de um indicador de nível interligado ao  'unique,  o Pronto Atendimento poderá monitorar 

quantidade de produto estocado. 
Dispor de central de cilindros para atendimento em situações de emergência 
(suprimento reserva) para consumo de oxigênio. A pressão de trabalho para o 
fornecimento do  gas  oxigênio liquido pela empresa contratada deverá estar de acordo  
corn  a seguinte norma tecnica: NBR 12188 — Sistemas centralizados de oxigênio, ar, 
oxido nitroso e vácuo para uso medicinal em estabelecimentos assistenciais de saúde. 
0 produ«)  sera  entregue peia tõrnecedora em veículos transportadores adequados, 
dentro de urna programação estabelecida entre compradora e fornecedora, segundo 
sistema de abastecimento permanente ou reposição automática. 
Para acondicionamento do produto e seu consumo, a fornecedora entregara, 
compradora a aparelhagem necessária mediante comodato gratuito. 

Hospital "Anto,nio  Augusto  dos Sant HoP,7.,ita! Muncipa de Navirai - HMN 
Rua Pelotas, Centrr, 79.9504 -r.ne 7) i924 -4040 

Nps; ,..3 94  



PREF EtT ML;t4iC! DE NAVIRAi  
Estado de Mato Gçso do •Sli 

RÊCA iVitAiC!PAL DE SAÚDE 

HOSPiT.f<t MUNiCiPAL DE NAVIRAI 

I. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA r r '7 
•_, J I 

1.1. Apresentar o Certificado de Responsabilidade Técniea do profissional responsável 
pela instalação e manutenção dos sistemas de armazenamento e pela distribuição dos 
gases dentro dos  LIMN.  

1.2. Apresentar Autorização de Funcionamento de Ernpresas fabricantes e envasadoras 
de gases medicinais emitida pela Anvisa, em conformidade  corn  a RDC 32/2011 e a 
RDC 16/2014. 

1.3. Responsabilizar-se pelo atendimento as chamadas para fornecimento não previstas 
inicialmente, decorrentes de situações emergenciais, no prazo máximo de 02 (duas) 
horas a partir do registro comprovado do chamado junto a Contratada, bem como pelas 
possíveis variações de erninda. em conformidade cdrn o prazo de entrega estabelecido 
pelo Contratante. 

1.4. Manter a disponibilidade de 24 (vinte e 
semana, para eventuais soiic ações de entrega.. 

0.; Z.) a per dia, 07 (sete) dias por 

1.5. 'Responsabilizar-se pelo transporte dos gases medicinais em veículos apropriados 
para transporte de cargas perigosas, seguindo a regalarrientação vigente no Brasil 
(Decreto n.° 96.044. de 18/05/8S. e Resolução a.' 42.:0, de 12/02/2004, da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), consolidada  corn  as alterações introduzidas 
pelas Resoluções n.° 701, de 2578/04, n.' 1.644. de 26/9;26. n.° 2.657, de 15/4/08, n.° 
2.975, de 18/12/08, n°3383, cie. 20/01/10. n°36 2. de 09/2/11, n°3648 de 16/3/11, 
n.° 3.763, de 26/1/12 .e n.°4.081. de I 1/04/13). 

1.6. Responsabilizar-se pelo transporte e pela carga e descarga dos cilindros de sua 
propriedade no local da prestação dos serviços. Os cilindros devem ser transportados de 
maneira adequada. na  posição vertical, em carrocerias de ferro e em veículos que 
contenham elevadores, de forma a garantir a segurança do transporte e do 
descarregamento sendo a empresa responsvel pelo mesmo . 

1.7. Portar e apresentar a documentação exigida para .f.ransporte de cargas perigosas, 
contendo: 

IDocumen o de transpori.e . manifeste de darga relaando para cada substância e 
artigo. objeto do transporte, o  home  apropriado  pa:  a  ern_  

1.8. Fornecer produtos com 
densidade e pressão, identificand 
adotadas em caso de acidentes. 

(.1; os dados tec».;eos, condiOes de temperatura, 
risco e as medidas ernergenciais a serem 

1.9. Entregar os gases medicinais  corn  identificação data de envase. 

1.10. Dispor de pessoal operacional qualificado para os serviços de transporte, carga, 
descarga e abastecimento. devendo estar devidamente uniformizados e identificados por 
crachá. 
Hospital  "Anton  o Augusto dos Santos. — Virote' Hospitat Municipal de Navirai HMN 

Rua Febtas, 13,3 — Centro --- CEP. 79.9130-000 Ft.vrle : (67) 3924 -4040 
CNR.f £3 i 934/0001-90 



PREFEÍÍWA MJMCPAL DE NAVIRAi 
Estado de Mato Grosso do Sul 

GPRÈNCIA ittiUMCiPAL DE SAÚDE 

HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVIRAi 
HOSF&TAt EMENECI E NAVIithf 

HMN 
1.11. Conforme Resolução Anvi.sa RDC n. 0  .51 /1 1, manter um responsável técnico pela 
instalação e manutenção dos sistemas de armazenamento e pela distribuição dos  gasps,  
medicinais legalmente habilitado pelo Conselho de Classe competente. 

1.12. sponsabilizar-se pela segurança do ra'oalho ce seus profissionais, em especial 
durante o transporte e a desearga dos gases. bem coma durante a realização dos serviços 
de manutenção do (s) tanque (s) e dos cilindros. 

1.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus profissionais, das normas 
disciplinares e de segurança determinadas pelo Contratante, provendo-os dos 
Equipamentos de Proteção individual (E.Pis) que garantem a proteção da pele, das 
mucosas e das vias respiratória e digestiva do trabalhador. 

1.14. Instruir sua  mac  de obra quanto à prevenção de incêndios, de acordo com as 
normas vigentes e instituídas pela CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). 

1.15. Responder por danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante. 

.16. Manter os serviços de atendimento de entrega para emergências 24 (vinte e 
quatro) horas por dia 

1.17. Designar, por eseriio, no ato do recebimento da autorização de serviços, preposto 
(s)  Tie  tenha (m) poder para a resolução de possiveis. ocorrências durante a execução do 
contrato. 

1.18. Possuir e fornecer todo o ferramental e a aparelhagem necessários à boa execução 
dos serviços, bem como manter limpos e desimpedidos os locais de trabalho e/ou 
equipamentos de sua propriedade, obedecendo aos critérios estabelecidos pelo 
C ontratant e. 

1.19. Verificar e conservar as placas de advertência de riscos e de situações de 
emergência, bem como a sinalização de operação de carga, descarga. e abastecimento. 

1.20. Assegurar a qualidade do  gas  medicinal fornecido ao Contratante, entregando, 
sempre que solicitado, documentação de controle de amostras que demonstre tal 
qualidade por meio da omissão de Certificado de Qualidade com assinatura do 
responsável técnico. 

1.21. Estar ciente de que rhlo será permitida, em hipõtese alguma, a transferência das 
obrigações da Contratada a outros, 

2. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

2.1. Fornecer as informações sobre o local e os horários para abastecimento. 

Hospital "Antonk) Augusto dos Santos -- Virote" Hospital Municipal de Navirai - HMN 
Rua Pelotas. 1.33 -- Centro — CEP. 7c:e950-00.0 Fora : (67) 3924 -4040  

CNN  03.155.934/0001-90 
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'PREFETUA M NICIPA DE NAVIRAi 
PQtP,Io de Mat ,  Gress::: do Sui 

GERNCiA. MUNiC!PAL DE  SAÚDE  

HOSPFAL MUNPCIPAL DE NAVIRAi H MN 
2.2. Designar a  area  responsável peia gestão do contrato e pelo acompanhamento dos 
serviços, disponibilizando os respectivos telefones de contato à Contratada. 

Q 

2.3. Não permitir a intervenção de estranhos nas instalações dos equipamentos da 
Contratada. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POR SERVIÇO 

FORNECIMENTO INITERRUPTO DE. GASES MEDICINAIS A GRANEL, 
INCLUINDO LOCAC_ÃO E MANUTENÇÃO DE TA.NQUES FIXOS 

I. OBJETO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
1.1. Serviço de fornecimento ininterrupto de gases medicinais a granel, incluindo a 
locação do tanque fixo e da centrai de suprimentos reserva, hem como a manutenção 
preventiva e conetiva desses sistemas, nos (ermos da Resolução Anvisa RDC n. 
69/2008. 

1.2. 0 abastecimento deverá, obedecer aos procedimentos e aos horários estabelecidos 
pelo HI`vIN. 

2, DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 . A prestação de serviços de fornecimento ininterrupto de gases medicinais a granel 
contempla o fornecimento dos gases, a locação de tanque. de centrais de suprimento 
.-eserva e das centrais de resefo a sendo esta UltLna sem custo ao Contratante. As 
manutenções preventiva e correTiva dos sistema:-., de armazenamento deverão ser 
realizadas em conformidade com as prescrições do fabricante dos sistemas, sem custos 
adicionais à administração. 

2.2. Os gases medicinais a serem fornecidos devem ter as especificações técnicas em 
explicita conformidade  corn  a qualidade preconizada em compêndios oficiais 
reconhecidos peia Anvisa. de acordo  corn  os subiten.s 11.1 e 12.1 da Resolução Anvisa 
RDC n. " 69/2008. 

2.3. Os gases medicinais fornecidos devem ser armazenados em tanques ou em cilindros 
transportáveis (quando aplicável), em conformidade com as prescrições da Norma NBR 
n. ° 12.188/2016, da A.BNT. bem como da Resolução Anvisa RDC n. ° 50/2002. 

2.4. .As instalações de suprimentos por tanque devem seguir os padrões definidos, 
respeitada a composição de uma unidade de suprimento primário e uma unidade. 

2.5. Os cilindros da central de reserva deverão estar dimensionados de forma a 
assegurar o fornecimento ininter- dos gases. 

2.6. A.s centrais de suprimento de gases mediJ.nuis devem respeitar os padrões 
definidos na norma ABNT NBR n. '12.188,20 6. 

Hospital "Antonio Augusto dos Santos — Vote r Hospital !vlonicipal de Navirai - HMN 
Rua P&otas, 133 — Canto — CEP. 79.950-000 Fone (67) 3924 -4040 

CNP-i 03.1 -90 
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'PREFEíiLkA MUNKVAL IdE NAVIRAl  
Estado  de Mato Grosso dc Su! 

G.ERNCIA MUNICIP4^1  SAÚDE  

HOSPrrAL MUNICWAL NAVIRAi 

2.7. Os cilindros das centrais de reserva devem seguir as especificações da nolina 
ABNT NBR n. ° 12.176/2010 quanto a etiquetas. rordiagem e cores dos mesmos. 

2.8. Os procedimentos para envase ou enchimento devem obedecer ao disposto na 
Resolução Anvisa RDC n. 0  09/2010. 

2.9. Das instalações 
a) A instalação do tanque, da central de suprimerno principal, de 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de liberação do local. 

b) A Contratada deve atender a todas as medidas de segurança aplicáveis à instalação 
dos equipamentos, hem como quanto a localização e condições do ambiente da 
instalação de tais equipamentos,  ern  conformidade  corn.  a Resolução RDC n. 0  50, de 21 
de fevereiro de 2002, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (AN VISA). 

c) as profissionais envolvidos na instalação dc.taena  set  devidamente qualificados, 
estando subordinados a um responsável técnico da Contratada devidamente registrado 
no CREA. 

d) Todos os equipamentos -e l:eroayneni:as ';cessário ã nstalaçâo dos equipamentos 
deverão ser fornecidos pela Canf.ratada e a tala --era ser realizada por meio de 
seus profissionais técnicos qualifieados. 

e) O transporte dos cilindros deve ser realizado  dc  acordo com as prescrições da 
Resolução Anvisa RDC n. ° 60/2008, devendo estar escivados nos veículos de maneira 
que não possam se deslocar, cair  GU  tombar. 

os cilindros contendo produtos de naturezas diferentes devem ser separados segundo 
os respectivos símbolos de risco. Durante as operações de descarregamento, os volumes 
devem ser manuseados  coin  o máximo cuidado pertinente à atividade realizada. 

g) juntamente com a entrega e a instalação dos equipamentos, a Contratada deverá 
entregar ao Contratante toda a documentação técnica e de segurança e fornecer 
orientação quanto as regras de guarda e exibição desses documentos. 

Todo o procedimento de instalação  sera.  acompannado Dela equipe da Contratada, 
sendo emitido, ao final dos serviços, o relatório dos serviços realizados, em 
eoaformidade com a Norma N n.12. i 

r rel 

i) Técnicas preventivas deverãe kaleneadas horário previamente 
estabelecidos de comum acordo, modo  due  ad'a interfiram nas atividades de 
funcionamento do HMN. 

:1) O atendimento ao chamado de necessidade de MailliterteS técnicas corretivas deverá 
ser efetuado no prazo máximo de4 (duas) horas,. coniadas a partir da comunicação feita 
pelo Contratante, por escrito ou por telefone. deveado ser anotados o dia, a hora e o 
nome da pessoa que recebeu a comanicaçao. Oscrviço de manutenção corretiva deverá 
estar a disposição 24 (vinte e quatro) 'floras por dia. Vale ressaltar, no entanto, que a 

Hosoitai "Antonio  Augusto  dos -L.zaones V -ote" kosital Municpa de Navirai - HMN 
Rua Pelotas, 133 — Centro — CEP. 79 950-00e Fore:   i',67) 3924 -4040 

C.::NPJ 33.155.934/0001-90 



 

REFEJtnU CPA E NAVIRAi  
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GEP.É.NC:A MUNICIPAL DE  SAÚDE  

HOSPITAL MUNICiPs'L DE NAVIRAi 
DIOSF!TAIflPA DF NAVERAi 

HMN 
disponibilidade de serviço de manutenção corretiva de 24 (vinte e quatro) horas por dia 
não pressupõe a disponibiliza.:ção de técnicos nas dependências do Contratante. 

k Na eventualidade de ouebr. ou ocorrência de manutenção técnica corretiva ou 
preventiva, não deve deseoritinuidade no 1-  ieeimento dos gases medicinais 
contratados. O fornecimento deverá ter o mesmo valor daquele fixado em contrato, 
independente da solução ciateaana :ontrataria e seinThus adicional ao Contratante. 

1) Durante as manutenções, os técnicos da Contratada deverão utilizar dispositivos que 
garantam a segurança total dos procedimentos e dos profissionais envolvidos, sendo de 
responsabilidade da Contratada providenciar tais dispositivos. 

m) Qualquer procedimento de manutenção do tanque, da central de suprimento ou das 
baterias de reserva não poderá interromper o suprimento de gases ao HMN. Dessa 
forma, a Contratada deverá certificar-se das medidas necessárias para evitar 
interrupções. 

n) A manutenção preventiva definida deve consistir  ern  seguir. no mínimo, o nível de 
serviço descrito no quadro a seguin 

o) Os profissionais envolvidos na manutenção devem ser devidamente qualificados, 
estando subordinados a  urn  responsável técnico da Contratada com registro atualizado 
no C REA. 

p‘i A cada visita, tanto prevei eorno corretiva, teonicos deverão se reportar ao 
Contratante e emitir relatórios minuciosos dos serviços realizados. 

q) Os relatórios deverão conter os nomes e as assinaturas dos técnicos da Contratada 
que executaram os trabalhos, bem como dos responsáveis do Contratante que 
acompanharam tais serviços. 

2.10. Do Abastecimento 

a) O abastecimento dos gases medicinais deverá se• -7ealizado de forma a assegurar o 
fornecimento ininterrupto dos mesmos, seguindo rigorosamente os prazos estabelecidos 
no cronograma, exceto em cases não previstos inieialTnente, decorrentes de situações 
emergenciais, quando o suprimento deverá ser realizaaes. em no máximo 02 (duas) horas 
a partir do registro comprovado do chamado.. 

b l'odas as entregas deverão ser acompanhadas por funcionários do HMN em horário 
predeterminado pelo gestor do contrato. 

e) no momento anterior ao abLstecL-nente cio tanque funcionário do Contratante 
deve efetuar a s:eriticaac do malie,metro e do medidor de nível do tanque e anotar a 
leitura cm planilha de controle especifica. A mesma ;rerificaçi.to 

e) Anotação devem ser realizadas após o abastecirnento do tanque, obtendo-se, assim, 
por diferença de volume, a quantidade de gs abas oecida 
Hospital "Antonio Augusto dos Santos — Virote" I Hospital Municipal de Navirai - HMN 

Rua Pelotas. 133 — Centro — CEP. 79.950-000 Fone (67) 3924 -4040 
C.Nl:" 03. 5!..3.93410001-99 
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f) durance  o abastceireen:o tandue, ostéenizos •Tia Contratada deverão utilizar 
dispositivos que aao.-eoi:ara siedeo.anda anal ene..:eclienento e dos profissionais 
envolvidos. sendo de respo u :a' a Contratade •drovidenelar tais dispositivos. • 

g) Quando do abastecimemo tanque 1.$) um Ilincionario do Contratante deverá 
acompanhar o abastecimento e eirair comprovante das quantidades fornecidas de cada  
gds.  contendo a data do aleeiteelmento, o nome. o cai-ito. a assinatura e o número da 
inairic,2ia do scrvidor do Coedneateite responsáved pelo recebimento, e também o nome e 
a assinetara do profissierial da Conteetacia dte efetaoa 

3. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
A Contratada responsabi;izar-se-A integralmente peio serviço a ser prestado nos termos 
da legislação vigente, :.elo abastecimento dos gases medicinais, pela locação dos 
equipamentos para supriineene e annazenairAerito dos ?,ases, bem como pela manutenção 
preventiva e corretiva delais equipamentos e batei- iarrva de cilindros, devendo: 

3.1. Garantir o abastecimeato ininterrupto dos •:ia,:es ieedieinais nas quantidades 
estabelecidas. confinTue defidleo o clonogradle ene wrega, o qual fixara prazo 
máximo de 05 (cinco) dias Leis a partirda iiberaç.ão do local para a instalação do (s) 
tanque (s), central de supiiinereo. 
3.1.1. Na eventualidade de ceeziaea ou manutenção aloniee corretiva ou preventiva, não 
poderá haver descontinuidade ne fornecimento dos gases medicinais contatados. 
fornecimento devera ter o mesmo valor daquele teeado  ern  contrato, independente da 
soiação adotada pela Contrawea, e sem anus adicional ao Contratante. 

3.2. Realizar a manutenção ...:oreeeiva de qualquer eediipaaiento de sua propriedade, do 
tanque. da ceihral de suorimetno, da bateria de eilinci.aez e dos equipamentos/materiais 
çoinplerneacares esses sdsee•nes. inceas:ee  corn e troca imediata das 
peças necessarias para o  see  peeleito funcdonarta‘.nte, e. . restrição ou limitação de 
chamadas, horário ou total de heras. e sem anus adicionais ao Contratante. 

3.3. Realizar a marl:Ile:1,1:e leen:.ca peeventiva dos edeldr3,eneatos de sua propriedade, do 
tanque. da central de suprira:;.;.. bateria de cii:edooe e dos quipamentos/materiais 
complementares a asses sisterrois.  seal  interferir s  ad\  :.dades de funcionamento do 
EAS. conforme as exip,aienes espeeitice eidenze. 

3.4. Em casos deinipossi-oiiiaaele reparo jos cde:peeeentos locados. a Contratada 
deve efetuar imediatatineaoe a reea dio equipamento  or oldie)  simiiar sem nenhum anus 
adicionai ao Contratame, inc;tesivc oeaeto As perdee dn.  eases  decorrentes da respectiva 
falha. 

3.5. Dispor de pessoal dtealincado para  cis  se:e.. 7eos de instalação e manutenção 
dos equipamentos locados, e even:eels equipamern- os;neateriais suplementares, devendo 
estar devidamente  tea.;  formizaclo3 e identificados po: crac;-16. 

Responsabilizar-se orie ar.,2a.e,• 12:;ç:2.3. K•latcriais e acessórios a serem 
substiftddos nos equidainernos .cdo cm anas odi.doeais.), mantendo o nível de 

Hospita! "Antonio .a..iieeete r.e.e. -- - !:•eete" -.n'ioreeipia; de Navirai FINN 
Rua Peicrlas. Cneritra- 7 :67) 3924 -4040 
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segurança e o desempc:,ilo Contratante o direito de 
rejeitar material ou peça cl uc 

4. OBRIGAÇÕES E RESPONSA BIL  ID  ADES DO CONTRATANTE 

4.1. Fornecer à Contratadz r.:Ausiçasic ue .5rnecitnento e/ou documento 
equivalente. acompanhada  dc  ers';'.(1,11- L:dc iiento. em conformidade com o 
disposto no termo de cor.t..-aw. t'xará o prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis para a instaiação do(s; da central de suprimento e das 
respectivas centrais de reser t -a. a pai:iv da liberacão do local. 

4.2. Utilizar e manter ecindiçôes de 41:54::::••:. e segurança os cilindros, o(s) 
tanque(s) e o(s) equipantferits.), zelando pelo s.eu perfeito funcionamento e 
conservação. 

4.3. Permitir que protIssior.a;s habiiitados e preros :ia Contratada examinem os 
cilindros, o(s) tanque(s) :ra de suprImenoseinr,re que necessário, verificando a 
observância das normas 

4.4. Usar os cilindros e o(s": acondicionamento de gases 
medicinais fornecidos Cont:atada. 3ob a  pen::  a .e.sponder por perdas e danos na 
forma da lei. 

4.5. Utilizar somente o sistema canaii2a0o de, AN.  ender  vedada a conexão dos 
equipamentos a outros sisV2..zna de calalizaçao nfio pe-.e.n.:;ernes ao HMN. 

4.6. Devolver à Contratada os referidos equipa por ocasião do término da 
vigência do c•mtrato. 

5. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXEC:Xa) DOS SERVIÇOS 

Não obstante a Contratada ser a tInica e exclusiva respensf,'-.• pela execução de todos os 
serviços. ao  Contratante direPo de. se:: ie qualquer forma restrinja a 
plenitude dessa respon:;.1):Iidile. e.xelvei.a .nais fiscalização sobre os 
serviços, direiamente ou  pot-  prepostos designados. oedo para isso: 

5.1. Ordenar a imediata corn-  a s;:ibs-iituição do profissional da 
Contracada que. esiiver e•mbaraçar ou dificultar a 
fisealização, ou cilja zriOrit) do Contratante, julgar 
inconveniente 

5.2. Solicitar h Contratada produto químico, material ou 
equipamento cujo t]so r:r.1d,..;a: a ,.'11:i.ervação de seus pertences, 
equipamentos ou instalac5ezi.  on. air'',   quo áo as .:essidades. 

Hospital "Antonio iNtigust: M:..snicipa! de Navirai - HMN 
Rua Pelotas. • (67) 3924 -4040 
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5.3. 1...lti)izar-se P.:ocedirnento de A .-...alittgão da Qualidade dos Serviços de 
Fornecimento Continul.i de Gases Medicinais, ind Locação e Manutenção de., 
Tanguts Fixos. de pienc, connecia=to das partes, pai-a o acompanhamento do 
desenvolvimento dos -:trab3.1.1,o,s, dos niveis a q:lalidaje e correção de rumos. 

5.4. Executor mensalmente, a medição dos se:viços  Del()  fornecimento mensal. 
descontando-se d viu dz o qivalente inclisponibilidade dos serviços 
contrazados e por inoti-,'os i;:npc:Láv; Contratada. e percentual decorrente de avaliação 
da qualidade dos serviços, ser -1 prejuizo de sançõe5.-; disciolinadas em contrato. 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP 

GERÊNCIA DE SAÚDE 

HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS "Antônio Augusto dos Santos Virote."  

0 presente estudo tem por objetivo apontar os fundamentos para aquisição de 
Oxigênio Liquido, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas 
estabelecidas neste instrumento. 

Previsão Legal 

Instrução Normativa TCU (Tribunal de Contas da Unido) n°. 05/2017; 

Resolução Normativa ICE/MS (Tribunal de Contas Estadual) n°. 088/2018. 

1. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

1.1. Setor requisitante: Gerência/Núcleo (s): 

Gerência de Saúde: Hospital Municipal de Navirai "Antônio Augusto dos Santos 
Virote. "/ Núcleo de Compras Hospitalar. 

1.2. Referência aos instrumentos de planejamento do órgão ou entidade 
(Objetivo/Iniciativa). 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
fornecimento' ininterrupto de Oxigênio Liquido com regime de comodato de tanque parei 
armazenamento, com instalação e manutenção (preventiva e corretiva) inclusas, para 
atender às necessidades do Hospital Municipal de Navirai "Antônio Augusto dos Santos 
Virote. "Por um período 120 (cento e vinte), dias. 

Optou-se por se fazer o referido pedido, urna vez que tal produto é de dificil 
definição prévia do quantitativo a ser demandado, em função das características desta 
instituição (Hospital-Municipal), da crescente taxa de ocupação, com inauguração do 
anexo hospitalar UTI, da imprevisibilidade do consumo em função do atendimento 
assistencial a pacientes com as mais diversas patologias. 

0 setor de compras do hospital, juntamente com equipe de manutenção técnica 
responsável, averiguou a necessidade da aquisição do produto, em caráter emergencial, 
para dar atendimento aos pacientes sob atendimento e observação médica, que necessitem 
do uso do mesmo. Para o item (Oxigênio Medicinal Liquido), a Contratada deverá 
fornecer em regime de comodato tanque staciondrios para acondicionamento do produto, 
com as respectivas capacidades adequad sybem como sua instalação sem quaisquer ônus 
para a CONTRATANTE 

lUA PELO IAS " 133- FONE: (67) 3924 4053 CEP 79.950-000  
E-MAIL:  COMPRAS.HMNgHOTMAIL.COM  
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1.3. Análise de aquisição/contratações anteriores desta Gerência para identificar as 
inconsistências ocorridas. 

0 item Oxigênio Liquido, nunca antes foi solicitado, mas devido a demanda 
de atendimento e ampliação do local com a instalação de uma UTI, seu uso é indispensável. 

A aquisição de oxigênio liquido não  apresentou  nenhuma das inconsistências 
relacionadas abaixo: 

Longo período de tempo entre o encerramento de um pregão e a homologação de 
seu substituto, levando à necessidade constante de solicitações de caronas de 
produtos essenciais; 
Falha no processo de penalização de fornecedores, os quais não chegam a ser 

penalizados de fato e não têm dificuldade de concorrer novamente nos processos 
licitatórjos futuros; 
Itens fracassados em razão dos preços estimados inferiores a propostas do pregão; 
Itens fracassados em razão das especificações não existentes ou desatualizadas; 
Itens cancelados em razão do fornecedor pedir reequilibrio de preços. 

1.4. Requisitos que os produtos a serem adquiridos deverão atender, incluindo os 
requisitos mínimos de qualidade e outras condições especificas. 

0 fornecimento de gases medicinais (Oxigênio Liquido), dar-se-á por meio 
de tanque, cujas capacidades são padronizadas, nas quantidades relacionadas no 
termo de referência. Os serviços/equipamentos devem ser entregues de acordo com 
as necessidades, preferencialmente em horário comercial. Para caso de urgência, a 
entrega deverá ser imediata. A instalação de suprimento por Tanque deve respeitar 
os padrões definidos na norma NBR 12.188/2003, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) e instalar às suas expensas. 0 fornecimento dos gases 
mediCinais (oxigênio liquido), deverão obedecer às especificações técnicas, quant& 
às suas características, devendo as mesmas serem rigorosamente atendidas. 

Será inaceitável para esta gerência receber quaisquer produtos danificados, 
vencidós ou manipulados. 

2. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

2.1. Da especificação técnica do material/equipamento/serviço. As especificações 
exigidas são parte integrante das requisições referenciadas no fim destes documentos 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA classifica os gases 
medicinais como medicamento na forma de gás liquido isolados ou associados entre si, que 
são administrados para fins de diagnóstico médico, tratamento ou prevenção de doenças e 
para restauração, correção ou modificação de funções fisiológicas, é redundante mencionar 
a im ortà que o oxigênio medicinal tem em um estabelecimento assistencial de saúde. 

ais importante nos ambientes de tratamento intensivo e nas salas de 

• RUA 3E1:0 IAS N. ' 133- FONE: (67) 3924 4053 -UI' 79.950-000  
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procedimentos cirúrgicos. É muito utilizado em anestesias, reanimações 
cardiorrespiratórias e como terapia profilática ou curativa para diversos tipos de doenças. 
usado também para administração de medicamentos através de inalações/nebulizações. 
Entretanto, apesar de ser o mais utilizado nos equipamentos médico-hospitalares, como em 
carros de anestesia e em ventiladores pulmonares. 

2.2. Do procedimento para estimativa das quantidades. 

Quantidade baseada nos pedidos de compras anteriores de outros tipos de gases 
medicinais (oxigênio gasoso), visto que a demanda é inconsistente devido as variáveis de 
uso, podendo ter situações agravantes que necessitem de um maior consumo. 

3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

Os fornecedores (empresas com CNPJ) devem apresentar a documentação 
necessária para que seja possível realização futura de contrato com esta gerência e 
participar da licitação. 

3.1. Definir os-  aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade para a avaliação de 
amostras. 

Os itens em questão estão dispensados de apresentação de amostra. 

3.2. Listar condições especiais de classificação de proposta da empresa no ramo do 
objeto em razão de previsão normativa (autorização especial de funcionamento). 

Para o fornecimento dos itens desta solicitação, o fornecedor deverá apresentar: 

a) Alvará de Licença para Funcionamento, expedido pelo órgão competente do município da 
licitante, observando sua validade; 

b) Alvará Sanitário, expedido pelo órgão competente, observando sua validade. E toda 
documentação necessária. 

3.3 Definir necessidade de atestado de capacidade técnica-operacional. 
O fornecimento de gases medicinais (oxigênio liquido) em tanque deverá após 
instalação ser feita a realização de testes necessários para o perfeito furicionamento dos 
equipamentos. 

Os profissionais envolvidos na instalação devem ser devidamente qualificados, 
estando subordinados a um Responsável Técnico da CONTRATADA, devidamente 
registrado no CREA. 

. Todo o procedimento de instalação será acompanhado pela equipe da 
CONTRATANTE, sendo emitido, ao final dos serviços, relatório dos serviços 
Certificado de Registro de Pessoa Jurídica regular junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia — CREA, com a indicação do responsável técnico (engenheiro 
elétrico ou engenheiro mecânico) pela empresa. 
A  in  essada em participar do certame licitatório deverá comprovar sua Qualificação 
Téç4j.éa mediante: 1) Apresentação de Declaração Formal de que dispõe dos 

RUA PELOTAS ' 133- FONE: (67) 3924 4053 CEP 79.950-000  
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profissionais com Capacidade Técnica e Operacional necessárias para a execução do 
objeto da licitação; 2) Apresentação de Declaração Formal de que dispõe de 
Capacidade Técnica e Operacional para instalar o equipamento Concentrador. de Gases 

. Medicinais, nas formas estabelecidas pela NBR/ABNT n° 12.188/2012 (Sistema 
Concentrador de Gases Medicinais 

Os materiais entregues ficam sujeitos a reparação ou substituição, pelo 
fornecedor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando comprovada a existência de 
defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua utilização. 

3.4. Listar condições especificas de classificação técnica de proposta, como 
necessidade de visita técnica, entre outras. 

Os tanques de armazenamento dos Gases Medicinais liquido cedido em regime 
de comodato são de responsabilidade da CONTRATADA. As Manutenções devem seguir 
o estabelecido nas normas técnicas vigentes e as prescrições do fabricante do tanque, de 
forma a garantir a segurança dos profissionais e das instalações do Estabelecimento 
Assistencial de  Sande.  Na eventualidade de procedimentos de intervenções técnicas no 
tanque, a CONTRATADA deverá adotar •as medidas necessárias no sentido de evitar 
interrupções no atendimento aos pacientes, inclusive, substituindo os cilindros quando for 
o caso. Da mesma forma, as manutenções preventivas deverão ser realizadas em 
conformidade com as prescrições dos fabricantes dos equipamentos. 

4. DEFINIÇÃO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Do Fornecimento em Regime de Comodato  

GASES MEDICINAIS COM CESSÃO EM COMODATO DE TANQUE para 
atender à necessidade do Hospital Municipal de Navirai MS. 

A empresa contratada para fornecer o oxigênio liquido, deverá ceder ao HOSPITAL 
MUNICIPAL, bem como instalar As suas expensas, em regime de comodato, sem  Onus  
ao HOSPITAL MUNICIPAL, 01 (um) tanque estacionário com sistema de 
vaporizador acoplado, para cilindros reserva, para atender a esta unidade hospitalar, 
no prazo de até 3 (três) dias corridos, de forma a evitar desabastecimento e 
interrupção do tratamento dos pacientes internados no hospital. Sendo o oxigênio 
liquido depositado em tanque, a contratada deverá respeitar os padrões definidos ni 
norma NBR 12.188/2003, da Associação Brasileira de Norma Técnica (ABNT), sendo 
compostos de uma unidade de suprimento primário, tanque, e unidade de suprimento 
reserva, central de cilindros; os cilindros das centrais de reserva deverão seguir as 
especificações da ABNT (NBR 12.176). Fornecer tabela para utilização do Tanque 
Estacionário, assinada por responsável da empresa. 

condições da entrega dos materiais (prazos, horários, locais e instalação). 

RIJA 3E1.OTAS " 133- FONE: (67) 3924 4053 CEP 79.950-000  
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0 tanque deve ser instalado e entregue as cargas no Hospital Municipal de Navirai 
-Antônio Augusto dos Santos Virote", localizado a Rua Pelotas, n° 133, na cidade de 
Navirai MS, CEP 79950-000, conforme as datas e quantitativos. 

0 abastecimento dos Gases Medicinais (oxigênio liquido), deverá ser realizado de 
forma a assegurar o fornecimento continuo e ininterrupto dos gases, . seguindo 
rigorosamente os prazos estabelecidos em cronograma, exceto em casos não previstos 
inicialmente, decorrentes de situações emergenciais quando o suprimento deverá ser 
realizado em no máximo 02 (duas) horas a partir do registro comprovado do chamado. Os 
gases medicinais a serem fornecidos devem ter as especificações técnicas em explicita 
conformidade com a qualidade preconizada em compêndios oficiais reconhecidos pela 
AN VISA. 

— O fornecimento e instalação deverá ocorrer de acordo com necessidades da 
contratante. 

— Para as solicitações do Hospital Municipal a CONTRATADA deverá 
disponibilizar número de telefone, endereço de  e-mail  ou acesso via  web  ou fax ou 
quaisquer outros meios de comunicação que seja eficaz para. esse fim. 

Todas as entregas deverão ser acompanhadas por funcionários devidamente 
indicado pela unidade da CONTRATANTE No momento anterior ao abastecimento do 
tanque, um funcionário do setor da CONTRATANTE deverá efetuar a verificação do 
manômetro do -tanque e anotar a leitura em planilha de controle especifica. A mesma 
verificação e anotação deve ser realizada após o abastecimento do tanque, obtendo-se 
assim, por diferença de volume a quantidade de  gas  abastecido. Quando do abastecimento 
do' tanque, um funcionário da unidade requisitante deverá acompanhar e emitir 
comprovante respectivo das quantidades de cada  gas  que foi fornecido, contendo a data do 
abastecimento, o nome, o cargo, a assinatura e o número da matricula do servidor 
responsável pelo recebimento, nome e assinatura do profissional da empresa 
CONTRATADA que efetuou o serviço. A medição dos produtos fornecidos na mesma 
forma liquida  sera  efetuada através dos indicadores de nível existentes nos tanques da 
CONTRATADA, cujos instrumentos deverão ser aferidos a critério da mesma, 
periodicamente, através de institutos competentes, deverão os laudos serem enviados ao 
setor competente da unidade, quando solicitados. Recarga de Oxigênio liquido:  gas  
Oxigênio liquefeito para uso medicinal, com grau de pureza mínimo de 99%, 
acondicionado em tanque criogênico estacionário. 0 tanque criogênico deverá ter a 
capacidade '(volume) suficiente, considerando o consumo e a necessidade de 
reabastecimento  minima  de uma vez por semana. A pressão do tanque deverá estar de 
acordo com sua capacidade (volume). As instalações de suprimento do tanque devem 
respeitar os padrões definidos na norma NBR 12.188/2016, da Associação Brasileira de 
No •• as Técnicas (ABNT), sendo compostas de uma unidade de suprimento primário, o 

e, e uma unidade de suprimento reserva, com cilindros de  backup  que deverão estar 
ithensionados para apresentar capacidade de autonomia de, no mínimo, 36 (trinta e seis)  
bras.  

RUJA PELOTAS N. " 133-  EON  E.: (67) 3.924 4053 CFP 79.950-000  
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4.2. Da necessidade de garantias de funcionamento (validade, garantia e assistência 
técnica). 

Quando do abastecimento do tanque, um funcionário da unidade requisitante 
deverá acompanhar 'e emitir comprovante respectivo das quantidades de cada  gas  que foi 
fornecido, contendo a data do abastecimento, o nome, o cargo, a assinatura e o número da 
matricula do servidor responsável pelo recebimento, nome e assinatura do profissional da 
empresa CONTRATADA que efetuou o serviço. A medição dos produtos fornecidos na 
mesma forma liquida  sera  efetuada através dos indicadores de nível existentes nós tanques 
da CONTRATADA, cujos instrumentos deverão ser aferidos a critério da mesma, 
periodicamente, através de institutos competentes, deverão os laudos serem enviados ao 
setor competente da unidade, quando solicitados. Recarga de Oxigênio liquido:  gas  
Oxigênio liquefeito para uso medicinal, com grau de pureza mínimo de 99%, 
acondicionado em tanque criogênico estacionário. 0 tanque criogênico deverá ter a 
capacidade (volume) suficiente, considerando o consumo e a necessidade de 
reabastecimento  minima  de uma vez por semana. A pressão do tanque deverá estar de 
acordo com sua capacidade (volume). As instalações de suprimento do tanque devem 
respeitar os padrões definidos na norma NBR 12.188/2016, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), sendo compostas de uma unidade de suprimento primário, o 
tanque, e uma unidade de suprimento reserva, com cilindros de  backup  que deverão estar 
dimensionadcis para apresentar capacidade de autonomia de, no mínimo, 36 (trinta e seis) 
horas. - As recargas periódicas do tanque poderão seguir a logística de reabastecimento da 
empresa fornecedora desde que essa periodicidade não comprometa o funcionamento da 
Instituição, considerando a necessidade de reabastecimento  minima  de uma vez por 
semana. - O serviço de recarga dos cilindros utilizados pela central reserva, em eventuais 
situações de urgência/emergência, deverá ser realizado pela empresa contratada durante 
todo o período em .  que esta ocorrer, sem ônus para o contratante. - A manntenção e 
conservação do tanque, da central de cilindros e de todos os seus acessórios serão de 
responsabilidade da empresa contratada, sem custo adicional para o Hospital Municipal de 
Navirai MS. Sempre que solicitado, deverá ser apresentado o Ultimo relatório da inspeção 
realizado. Toda a rede de distribuição do oxigênio até o ponto de conexão com a rede 
hospitalar é de responsabilidade da contratada. Quanto à instalação do tanque criogênico, a 
empresa contratada deverá procedê-la no prazo máximo de 3 (três) dias, a partir da 
assinatura do contrato, ou a partir da retirada do tanque. 

4.3. Da necessidade de instrução para utilização do material pelas pessoas, inclusive 
com deficiência e outras condições especiais, se necessário (manual de instrução, 
suporte e treinamento). 

Dispensa-se este item para aquisição dos itens em questão. 

5. DO PROCEDIMENTO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS 

0 método para estimativa de mercado para aquisição dos produtos deverá 
respeitar o miniino de 03 orçamentos (documento anexado) de preços. 

• RUA  PEI 0 FAS N. ' 133-  FONE:  (67) 3924 4053 - CEP 79.950-000 
• E-MAIL: COMPRAS.1-IMHOTM Al L.COIVI. 

NAVIRAí-1A FO GRosso Do St A; 

f 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI 
Estado de Mato Grosso do Sul rGMS 

at:J..16,1e 

'741, 

 

6. GERENCIAMENTO DE RISCOS. 

6.1. Necessidade de adequação da estrutura física do local que receberá os bens OU 
do ambiente onde será prestado o serviço. 

A adequação da estrutura fisica do local será realizada através de projeto da 
Gerencia de Obras do Município e toda instalação do equipamento (tanque) e suas 
tubulações serão  poi  conta da empresa contratada. 

A entrega  sera  realizada diretamente no Hospital Municipal de Navirai "Antônio 
Augusto dos Santos Virote", localizado a Rua Pelotas, n° 133, na cidade de Navirai MS, 
CEP 79950-000. 

6.2. Análise de riscos (considerados pertinentes e necessários). 

Os riscos considerados pertinentes são responsáveis por ocasionar a falta dos 
produtos na administração pública municipal, impedindo o funcionamento a contento. 
Alguns riscos a serem considerados são: fornecedor com falta do produto em estoque e 
realização da entrega do produto fora do prazo pré-estabelecido; recebimento de produtos 
com especificações incorretas; e o não cumprimento obrigações contratuais devido a 
pendências financeiras com o setor responsável. 

6.3. Forma de seleção do fornecedor 

A aquisição/contratação deverá ser feita através de licitação por justificativa a fim 
de assegurar o fornecimento. 

7. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA SOLICITANTE ' 

Elaine Messias de Assis de Arruda / CPF n°. 992.946.561-87 / Matricula n°. 3497-5 / 
Setor de Compras / Hospital Municipal; 

Danilo Dias Pereira/ CPF 053.456.521-20/ Matricula n°.8342-9/ Setor de Compras/ 
Hospital Municipal. 

Welligton de Mattos Santussi / CPF n°. 221.643.358-64 / Decreto n° 065/2018 / Matricula 
n°. 4174-4 / Gerente de Saúde / Gerência Municipal de Saúde. 

7.2. 0 Estudo Técnico Preliminar é construido por um conjunto de servidores que reúnem 
as competências necessárias à completa execução das etapas de Planejamento da 
Contratação/Aquisição, o que inclui conhecimentos sobre aspectos técnicos e demanda 
necessária do setor. 

Compõe este Estudo Técnico Preliminar como anexos: 

PEDIDO DE COMPRA N° 49/2020 

PLANILHA .COM MEMORIAL DE CALCULO; 

RUA PEI.0 [As N. ' 133- FONE: (67) 3924 4053 - CEP 79.950-000 
• E-MAIL:  COMPRAS.HMNHOTMAIL.COIVI 

NAVIRAI -- MATO GROSSO 150 SUL 



Dab&  Dias 
SETOR DE C 
MATRICULA  

ntussi  

r' )  

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAf 
Estado de Mato Grosso do Sul CMS 

Sauce  

r RELATÓRIO CONTABIL. 

Elaine essias de Assis de Arruda 
SETOR DE COMPRAS 
MATRICULA:3497-5 

"CrE,RELIE DE SAÚDE 

Decreto n.Õ65/2 OT 

RUA 1311...0.-EAS N. " 133- FONE: (67) 3924 4053 CEP 79.950-000 
COMPRAS.1TNIN(010TMAIL.COM  

NAN/ — MATO GROSSO DO SUL. 
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MATO GROSSO DO SUL . . Empernce 2a.aidco 31 de Dezembro de 2019 Folha: 1 

PrefeItura Municipal de Navirai Or.s..nr=3.11;%..mar•.va 
r. /13  

            

rA-.A 

Despesa •  ,. 

F...mpeho Cc.so. P.;:nmr-ra 

   

- 

    

       

Valor Cat. Oofetc Despesa  

        

49.980,00 1 GASES ME:I:CI:A:3 

93 360,00 1 GASES MED:C:NAIS 

: :49.940,00 

:4Q.94C,3C 

            

3.9-)0,00 1 GASES MEDICINAiS 

.. - E 89.950,00 1 GASES MEOICINATS 

129.920,00 

7n7.ai : 123.320,00 

1.360,00 1 0".:TROS NW:ER:MS DF CCN 

1.360,00 

1.360,00 

14.400,0C 1 GASES MEDICINAIS 

5.58,00 1 GASES MED7CINAIS 

19.998,00 

19.998,00 

• 

301.216,00 

00v9R  CP  - Emissao: 29/06/2020 as 13h55min - almanac: i;h0Jm0.:seg (46: 
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Campo Grande, 16 de Junho de 292C 

bfieciirure- 

A 
PREFEll URA MUNICIPAL DE N4.Maiki 

REF.:  FORNECIMENTO  DE 

Atendendo solicitação de V.Sas.. apresentamos abaixo nosso oroamentclproposta para 
fornecimento dos sistemas de suoe.meritc de gases medicirais (cxi.gênio liquido e gasoso). para o 
Hospital Santa Marcelina, como segue: 

A  White  Martins mangrn ,Jrn orgrairia de deserivcivimento de tecnologias e soluces 
direcionados para o segmento medic:re; C solr. alérr; de cc,na*c.:::fr: absoiuta garantEa Je suprimento. 
tem a tranqüilidade de trabalhar com,... ;Her  no msioato 7i,sviéri.Ce. do Sul. 

Hospitais e clinicas teãnl pi.odut:3, sar...i;os 1:,...:Ltioarne'st-7)s T;ara diversas 
aplicações clinicas. bem como P..ry.; as rvier0 'a maior ::-Istalação 
hospitalar, a  White  Martins p'ere,.: .;k:ris  err,  '.arrrv.s riroc.5.kw.ics e epz_oarnentos. 

t.--k-S*CiittlItttft-Pftr.MW40.;&12.4M.t.3.5, 1.; EME 

A  'white  Martins possui de  prod..;;:. mercado. 
sendo a única empresa a atuar em nac!onal. P, estr•: sn,to!v:An: 

": fe 

Fg,. ,::i..1;•1de Ki•;-F.; Cf.:co-sr:: de  

HAMILTON 
FOREENCAL 

ta'  -4. 6. 
rnos 

oat. sileco 

Npolo a Gestac 



5  

Esta forma de suprimento é oomcoaa de um tanque aaiociênido m vaporizador (Suprimento 
primário), além de uma centrai dE. oilireras ste alta pressão (Fasiarrnento secundário). que trabaiharn 
interligados a um painel de  alarms  oacracirarial. cuja fanção é indicar. atTaves V3e sinai soaoro e iuminoso, 
a interrupção do fornecimento atraves do asrasue ariogênico. A .0/hite irtios especifica cada central de 
acordo com as caracteristicas de consuma do hospital. fansionPriento continuo da mesma, 
consequentemente o suprimento iniatei-racto de  gas  oara clieme. 

Principais Vantagens / Beneficos:  

Manor  número de movimentag.5as obastecirmanto, saaz.lo ai.ie para o consumo previsto  corn  a  
ESA,  precisaria de mínimo de Ri ovisaiertat?t5sis a-,,Raaai•e.,  cc.  ,asso e.  com  o aparelho 
criogênico, o Sacas ser;. vtasda. aa:as aeicuios Cri09;77L:::72 da  Waite  Martins em até 02 (duas) 
vezes por mês, mediante progieri-iaçaiu automática; 

Não  sera  necessário manter  urn  ianiaiongirio - voltado xcik.iseiernente  an  manuseio e controle sics 
recipientes cilíndricos; 

• Maior reserva de produto para picos consumo; 

• Manutenção  preventive  cuidadiaaaseente efetuada ror tiaassos técnicos especializados,  corn  
visitas periódicas, assegurade ara fancionara stc ,;L'a  sister -la  de armazenamento; 

• Segurança - Nosso aparella rgsco que trabalha o. aix::::.s pressões O dotado de rotai 
segurança, possuindo todos os dispositivos necessários, aiern disso a  White  Martins aoloca  urn  
técnico especializado cuja cresça ç.;:oderá ser Os 24 (vinte e quatro) horas do 
dia. 

▪ A interligação da atuai rede de Catigênio ao Apare;no Esta2ier*-io de Acondiaionamento do 
Oxigênio Liquido, bem corro a in-terligação da centrai  -'sea  de Oxigénic se fará em 
comodato para o Hospital 

:,1t,$.,,,5'94:1L- Qiiilirdalkiit'Ai)(41 

Dispomos de um quadrs. fie ssaaaas:i ..i-ormado por erceai;-:cians i:lanicos a.itainerte aaalificados 
e preparados para  !he  oferece a A5SeSSOrie 7:eCe:-Ei? - ;•••• .. ME:g70:-  arit-;.me.nti..) de suas 
atividades. 

rt, 040*A r) taS 

5.1 — Gases Liquefeitos: 

A reposição dos gases lique.feitcsé realizada por uma ecuice de programadores de rota. que 
monitora todos os tanques do iiegião para que as carretas e caminhões do Sistema de Entrega 
Automática possam suprir com seguranca as necessAade.s oe ciente 

5.2- Gases acondicionados em ce;inaros. 

A reposição dos diversos tipos de  oases  (medicinais r;:ijsta  ads  e aases especiais), é feita por 
uma frota de caminhões do Ssterisa de E'aii7e.ga Automática. etsavSs »ias rotineiras, para suprir com 
segurança e precisão as necessioasies zi. ..),-:sumo de cada 

EL.TIN 7 i.  



IT! Med u 
V5.V.7s 

O objetivo deste, é a prestação ÇOS e corretiva no sistema 
criogênico de abastecimento de oxiçr.  • 

• MANUTENÇÕES PREVEVAS • 

Serão feitas visitas mensais por éci para mar; .terior;io i;:l.e•reritive de  tote drier,.  

• MANUTENÇÕES CORRE'PVAc.::: 

Serão feitas quando solicitado peia Satade. incepencer4e cs visitas preventive:3. 

OBS.: 

• Estão inclusos nesta proposta as manutenções pl'ever-:»feis corretives na rede driox, ou seja, 
tanque criogênico, vaporiv3bora c...:-Intsa! reserve de ges...es rrreCi6neis; 

• Não estão inclusos nesta bjetos, rilão de oorre, nlateriais e iaquipamentos para 
futuras ampliações a adei-.7antipr,  r:;*.s ,redeslinsze;ay. ;s'ação as 
normas vigentes  Cos • , bem Cyrr  rnanute.nv:les 
em compressores,  bombe ,,•:,-..az..adc.-as a 

4i1C14,Kifk-ES GERAIS 

• As obras civis inerentes a dos tanques Prase  pare-  tanque 
vaporizador, rebaixarnenin cerca.. de  ague. etc.). Sera  
investimento da  White Maui's.  

▪ Para instalação do tanque : central de riilind:os !soar:K-14)i' e seus acessórios, a  White  
Martins deverá apresentar  at, Socorro de C.tj.r.,i-ziii.r3s. antes do inicid dos serviços, 
Contrato de Comodato a Ce...,i1r.srro de Forneckner;::: ;!,i.'enes Medicinais referente  acs  
aparelhos/equipamentos. partir da assiT'ia•tura dos 
mesmos. 

• 0  Tanque  Criogênico, vas ernes iioirndros) oa cstrui réser,ra scrã ...) em regime de  comodato.  

• Tubulação de oxigênio CISVErá eer c.iisoonf-re: c.;a1 instala9ão do tanque pare interligagào 
com a Instalação Certraiizede oxigênic. 

Tanque possuirá montora:rrier- rr-i- p.:.o do ni'vel, cointro?ado  p&p.  nossa 
Equipe de Logistica acionamento nasc  be  veriace-Ao excesiva de 
consumo ou faina os sis• 



ure- 

1 8.1 - Produto(s) 

r- 
Oxigenio Liquido Caminh Tanque - 

- Volume Outras Despesas ' 

Ft4r2.::'.:!'• .„:'; Mensal Acessórias por 

. --.13,1ç.g/rtift) entrega 

- ' ..3,i1.• 2 000 0,00 

▪ Condicáo de pagamento . 2S •._1!.7s tix 

• Prazo contratual : 12 

• Validade da Proposta: 81:i 

• Reajuste: Anual (85% 

• Exclusividade 

• Instalação  dc.  tanqvg.. 

• Construção da base 

• Rede de interligação 

• Central  Backup  

• Driox 

Observações importantes:  

• Nos valores acima oro &:5 a 

• Despesa Acessória :-t..4d.re-se Oeiritc.r7s-ic do produto. 

Desde já nos colocamos ao V.Sas., para eaciarec:itri3rilos Pd!cichais. 

Atenciosamente,  

White  Martins Gases industriau:-:  

Lozano  Moura Araujo 
Gerente de Negócios Medicinai MS 
(67) 3345.2102 1(67) 9.9169.323?  
email  : Lozano_araujo@craxa.r..corn 

diPage 



18/06/2020 - 

Responder a todos E Excluir S)  can  Eli.,triy. 

Proposta para fornecimento - PRIEFEr1t2RA  

Traduzido do: [no:as. Mostrar a roe,raoarn . • • • . • • • -  

LA  
Lozano  Araujo  <lozano.ara.ijoglinde corn> 

Aim/202013.25 
Para: wsant.ss;Ogrnaiiccm 
Cc: voci  

Proposta Oxigénio Liquido- 
182  KS 

Wellington boa  tarde  

Segue em anexo, Proposta para fornecimento de oxigénio cc Nay:,  

Lozano  Moura Araujo 
Gerente de Negocio Medicinal - MS 
Celular +55 (67) 9.9169.8299 - (67) 3345.2100 
Lozanc.araujogOrate.corn  
White Marlins  Gases Industriaisl-rde. 

Às informações contidas neste  e-mail  e qUaiSqUe• 7c..• .., • .-  •  
voce  n'So for o destinatáno pretendido,  voce , 

nele contida é  née  eutorizada e proibida. Sr vocri . - - . • 
anexos. Nenhuma responsabilidade é aceita  or .L.. • ' 
por  software antivirus...  

r o 
y  

-  

..!so clesti,atarlcs nrete-ididos Se 
anexcs  ou  qualpue,  inforrnação  

latam  r`e.e icciuts asp e-mail e qualsoue 
o: 

r-\ 

https://outiook.iive.cornirnail/deeplinK?versi-y,2 
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HOSPITAL MUNICIPAL. r. I PEDIDO DE COMPRA  NV.  50/2020 DATA: 26/06/20 

RAZÃO SOCIAL: V\-4:1. It77t-1.,, -) TELEFONE: 

[.. 
1 C.N.P.J N. -31 a)1.0, 48/c0)2,S-  _ (c) ENDEREÇO: 

r- OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUIDO : GRAU DE  PURE-FA-I  
37313 1 SUP!.:RJOR A 92% ACONDICIONADO EM IANQUE 

MAMA/MO. 

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO 

EMITIDA POR: 

Ranlaa  
Valéria  

i•c
o a Gestãe  oer. Nociea 45_2  

may. J.  

" 

Prefeitura Municipal de Na!'rai 
Estado de Mato Grosso do Sul 

FORMULARIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

CÓDIGO 

 

ITEM  

    

    

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL I-UNIOI QUANT. j MARCA 
L. 

M3 100.000,00 

VALOR R$ 
UNITAR

ii iPiL1ÏAL 1 

LLL 
[-TOTAL_ GERAL, R$ F- 

OBJETO: 
Observações: 
Os valores ofertados para esta pesquisa deverão ser compostos de todos os encargos necessários para a entrega do objeto (fretes, montagens,  etc.),  o prazo de 
pagamento será de 30 (trinta)  dies  após o recebimento da Note Fiscal. Os Produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central. A validade da proposta devera 
ser de 60 (sessenta)  dies.  - - 

L PRAZO DE EXEgAIÇAO: 

RECEBIDA EM:  / 

POR: 
ASSINATURA E CARIMBO DE CNPJ 

PRAÇA PREFEITO  EXUDES ANTONIO  FABRIS, 343 CNPJ 03.155.934/0001-90 - NA VIRA! - MS 

LL) 
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2_9:06./2220  

COTAÇÃO - A»: 

CXT MORENA cXiGEiO 

Núciec de Apc a Gesti3o 

2020-05-29 C856 

ORÇAMENTOS NA'dIR.4.1 .pdf  

Born 
sc..;;,-;0- 

0brigada-, 

de de 2"....,2C _:•_.;25 _ 
<DianPia.nnentfo.seLdeZnav;ra;.  

Cá, COT da.  

Gostaria de saber se vocês .cde,,•ã.c 
'.san,-:os d nEcio,, aos 

o  aguardo  Gra:a oe!a s area. • .  

'slat-aria 

PREFEITURA MUNIC:PAL DE N.A.VIRA:f - 
GERÊNCIA  MUNICIPAL DE SAD—
Núcieo de Apoic à Gestão - Planeja 
Av. AnAlia FLkuda:, 100 - Centro 
CEP.: 73950-30C 
Fone: (5.7'.  3924-4069 

 %lensagc.s7no 
AssLi-ito. CF.ÇO - 

2020-05-25 :.6:46 
De: N.ceo de Aooi,:.• a Gestãc „ 

<piAnej:=•mentn.s;-=,udot_InAv;;-ai.rnc  

Para: c ,x:morenamsornai:.conn 

Bce tarde,. 

Confo=== contato par te:&.una  cam  • 
cotação e tamo de re_fe,-ência. 

Soiic;to 

Va;éria 

htMs://webrnaiL na•J 7 
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Prefeitura Naviirai 
Fstadoe Mato Grosso do,  Si 

4. 

< 

......... 
liosPn A MLlN1'f' IPEND() OF. COMMA N°. 50120:V I DATA 26/06/20 

...,:or,4A1. • •!-if ()XiGt.ir•J Vi•• Ft'iNi r,  i';  3:-1/Q. 14307/ 3342 mm 

fi!iz VII. A j. 414/0001 '18 

1.(.; • !. I 17.11fs • ?)() t.3NED  I 
• VACtiki•.t .  • -• •  

MARCA . 11NI'l MAO ' .... • 
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Valéria R. . 
Rart101 

Núcio Apolo 
a Gestio 

Yiatr. 80/5-2 

on!rnwic.r.çir /I i' • A 
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28/06120n 

Re; 
. .••• 

Núciee De•-••• •- , 
-- 

<g;:rc.:•daz.e.::ir•-y:c;te,,-,-,... • . 

202.0-35-26  

• TACÃO pdf 

Boa  Tarde!  

Segue err  anexo  o organ-tent° confor-n, 

A 

GIROGAZIGIROMED 

.7) 3342 7628 

Sex 26/06/20 15:43:  Nbclep 
planejemento.sauce(rIna%/rarns.gcv 

coa zarde 

Con-1:-"orrne cantata or  
▪ acvuLsic,-50 de oxêo 

No  aguardo  corn urgênciai Ci:):-. :c 

A.tt, 

Va"..eria  

• PREFEITURA MUNICIPA 
GERÊNCIA MUNICIPAL DE cAL,:. 
Núcieo de Apoio à Gesto • 
Av. Arne iaFuc:e.  IC  - 
• 7995C-0,7:: 
Fone: 3;24-4C8; 

https://vvenmail_navirai.ns.;;;,.)%..-)(.';osessll'a22.-  '2 ' 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAi 
PÇ PREFEITO EUCLIDES A FABRIS, CENTRO, NAVIRAI - MS 

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS 

Requisição de Compras  rig  710/2020 - Pesquisa Gerada pelo Almoxarifado 12 - HOSPITAL MUNICIPAL, Pedido de Compra 

número 51/2020, através do GOVBR CM 

Lote: 1 I Item: 1 - OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUIDO: GRAU DE PUREZA SUPERIOR A 

92%, ACONDICIONADO EM TANQUE ESTACIONÁRIO. CO Quantidade 35.000,00 

Fornecedor Valor Unitário Valor Total 

35.820.448/0025-03 -  WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA R$ 3,00 R$ 105.000,00 

17.929.916/0001-23 - OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP. R$ 4,50 R$ 157.500,00 

00.671.994/0001-78 - GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA - EPP R$ 6,00 R$ 210.000,00 

Preço Médio R$ 4,50 R$ 157.500,00 

Sugestão pelo menor  prep:  

Iralor pelos preços médios: 

R$ 105.000,00 

R$ 157.500,00 

Emitido em: 30/06/2020, terça-feira as 11:03:16 

r
, 
 



Prefeitura Municipal de Navirai 
Estado de Mato Grosso do Sul 
Núcleo de Licitações e Contratos 

CNPJ 03.155.934/0001-90 

3 G  

COMUNICAÇÃO INTERNA 

Navirai — MS, 30 de junho de 2020. 

Procuradoria Jurídica 
Nesta  

Com o presente estamos encaminhando a Vossa Senhoria, a CI N° 
094/2020/GESAU/PLAN tendo como objeto: AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO LIQUIDO, 
PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNCIPAL DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 e 
demais documentos, a fim de que seja analisado e posteriormente encaminhado 
para as providências cabíveis. 

'  
VIVIANE RIBEIRO BOGARIM CAPILÉ 

Núcleo de Licitações e Contratos 

Praga Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343 - Centro - CEP 79.950-000 
Fone! Fax: (067) 3409-1500 -  Site:  www.navirai.ms.gov.br  -  Email:  licitacao@navirai.ms.gov.br  
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Secretaria de Estado de Saúde 
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BOLETIM CORONAVTRUS 
Casos COVID-19 - Mato Grosso do Sul, 2020* 

Casos 

Notificados 

 

Casos 

Confirmados 

 

Casos 
Descartados 

 

Amostras em 

análise no 
LACEN 

 

Casos sem 

Encerramento 

no sistema 

pelos 

municípios 

        

MS 31.664 100% 6.391 20,2% 21.580 68,2% 2.067 6,5% 1.626 5,1% 

Drive-Thru 

Campo Grande .281 100% 497 6,8% 6.784 93,2% 0% 0% 

(PCR + TR) 

Drive-Thru  

Dourados  .307 1 869 26,3% 2.438 73,7% 0% 0 0% 

(PCR + TR) 

Drive-Thru 

Três Lagoas 1.019 100% 83 8,1% 936 91,9% 0% 0 0% 

(PCR + TR) 

Drive-Thru  

Corumbá  1.090 100% 125 11,5% 965 88,5% 0% 0 0% 

(PCR + TR) 

Total**  44.361 100% 7.965 17,9% 32.703 73,7% 2.067 4,7% 1.626 3,7%  

Fonte: SES/MS 

*Dados atualizados com base nos sistemas de informações oficiais do Ministério da Saúde - SIVEP GRIPE e 

e-SUS VE gerado às 19hs do dia 29/06/2020 e publicados neste boletim as 10:30hs de 30/06/2020. Dados 

sujeitos a alterações pelos municípios nos sistemas de informação oficiais. 

**Dados sujeitos a alteração pelos municípios nos sistemas de informação oficiais. 

Os dados publicados a partir de 19/05/2020, tem como fonte de dados os sistemas de informações 
oficiais SIVEP GRIPE e E-SUS VE. Os dados informados são alimentados pelos municípios. 

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII - CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS 
Telefones: (67) 3318-1770 - 3318-1661 — coems2020@gmall.com  
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Drive-Thru - Testes  Rápidos  

TESTES  RÁPIDOS  

Drive-Thru COVID-19 em Campo Grande 

1.217"— 46 3,8% 

TESTES RÁPIDOS 

Drive-Thru COVID-19 em Dourados 

TESTES RÁPIDOS 

Drive-Thru COVID-19 em Três Lagoas 

TESTES RÁPIDOS 

Drive-Thru COVID-19 em Corumbá 

111111111111•111111 • 6,7% 

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII - CEP: 79031-902 - Campo Grande / MS 

Telefones: (67) 3318-1770 - 3318-1661 — coems2020@gmail.com  
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Casos Confirmados COVID-19 

• Casos ativos • Recuperados 

Dados sujeitos a alterações pelos municípios nos sistemas de informação oficiais. 

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII - CEP: 79.031-902 - Campo Grande! MS 

Telefones: (67) 3318-1770 - 3318-1661 — coems2020@gmail.com  
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Casos Notificados de SRAG por Semana Epidemiológica 

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII - CEP: 79.031-902 - Campo Grande MS 

Telefones: (67) 3318-1770 - 3318-1661 — coems2020@gmail.com  
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Município de residência Atualizações do dia + 

Avenida do Poeta ManO.& 'de Barros, Bloco VII - CEP:.  79.031-902 - Campo Grande / MS 

Telefones: (67) 3318-1770 - 3318-1661 — coems2020@gmail.com  
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Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 
Secretaria de Estado de Saúde 
Diretoria Geral de Vigilância em Saúde 
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TOTAL +289  

*Dados atualizados com base nos sistemas de informações oficiais do Ministério da Saúde - SIVEP GRIPE e 

e-SUS VE gerado às 19hs do dia 29/06/2020 e publicados neste boletim às 10:30hs de 30/06/2020. Dados 

sujeitos a alterações pelos municípios nos sistemas de informação oficiais. 

Dados sujeitos a alterações pelos municípios, nos sistemas de informação oficiais. 
Em caso de diminuição de casos, considerar a correção de inconsistências, por exemplo, duplicidades. 

zar os casos confirmados detalhados, 

.ms.govAK/Geraiivigigancia-saudeivigilan 
taholetim-epiderniologicoicovid-19/ 

Para mais informações acessar: http://mais.saude.ms.gov.br  

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII - CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS 

Telefones: (67) 3318-1770 - 3318-1661 — coems2020@gmail.com  
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23 

24 
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Óbitos 

Óbitos Confirmados COVID-19, Mato Grosso do Sul, 2020* 

64 24/03 

66 27/03 

71 12/04 

6 28/03 

1 Batayporã 

2 Bataypor5 

3 Campo Grande 

4 Campo Grande 

5 Três Lagoas 

6 • Três Lagoas 

7 rês Lagoas 

8  VW'  Paranaiba 

Dourados** 

Carnpo Grande 

Campo Grande 

„Vicentina*** 

15 Três Lagoas 

16 Brasilândia 

17 Campo Grande 

18 Três Lagoas 

19 Dourados 

20 Campo Grande 

21 Campo Grande 

22 Itapori  

31/03 

06/04 

12/04 

13/04 

F 81!06/04 15/04 

M 87 15/04 21/04 

76 16/04 23/04 

76 09/04 24/04 

M 56 23/04 25/04 

M 74 24/03 03/05 

M 95 16/04 06/05 

M 62 29/04 01/05 

M 58 05/05 12/05 

38 30/04 14/05 

531F 12/05 15/05 

7011t 02/05 17/05 

84i, 06/05 20/05 

7/2W 22/05 24/05 

27 27/05 29/05 

Ag 61 26/05 30/05  

51 29/05 04/06 

F 63 06/06 06/06 

M 84 07/06 07/06 

M 66 26/05 09/06 

M 80 01/06 11/06 

61 07/06 07/06 

M 52 27/05 11/06 

M 53 29/05 12/06 

65 12/06 12/06 

Pneumopatia crônica 

Hipertensão e diabetes 

Cardiopatia ediabetes 

Câncer- 

Hipertensão e diabetes 

HipertenSão:e diabetes  

HAS  e  Alzheimer  

DPOC 

Nada relatado 

Hipertensão e diabetes 

Senilidade 

Câncer 

Diabetes 

Diabetes, doença cardiovascular 
crônica e obesidade 

Diabetes 

Hipertensão e diabetes 

DPOC,  HAS,  cardiopatia, obesidade 

Pneumopatia crônica 

Nada relatado 

Hipertensão e diabetes 

Nada relatado 

Diabetes e doença cardiovascular 
crônica 

Hipertensão 

Hipertensão 

Hipertensio e diabetes 

Hipertensão e diabetes  

HAS  e obesidade 

Hipertensão e diabetes 

Hipertensão e diabetes 

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII - CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS 

Telefones: (67) 3318-1770 - 3318-1661 - coems2020@gmail.com  
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M 

M 

M 

F 

F 

M 

M 

M 

F 

M 

M 

F 

M 

M 

M 

F 

F 

M 

F 

M 

F 

F 

M 

M 

Nada relatado 

Diabetes e doença cardiovascular 
crônica 

Hipertensão 

Doença renal crônica 

Nada relatado 

Hipertensão e diabetes 

Hipertensão 

Nada relatado 

Hipertensão e diabetes 

Doença renal crônica 

Diabetes 

Hipertensão, diabetes, ICC e 
insuficiência renal crônica 

Hipertensão, diabetes e cardiopatia 

Hipertensão e diabetes 

labetes, doença renal crônica, 
obesidade 

Obesidade, hipertensão 

Doença neurológica crônica, 
pneumopatia crônica, obesidade 

Nada relatado 

Doença renal crônica 

Doença renal crônica 

Diabetes 

Hipertensão e obesidade 

Hipertensão, diabetes e obesidade 

Cardiopatia e diabetes 

Hipertensão 

Diabetes 

Insuficiência renal crônica, diabetes e 
AVC 

Nada relatado 

Doença cardiovascular crônica, 
pneumopatia crônica, diabetes 

Nada relatado 

Doença renal crônica, diabetes, 
Hipertensão 

Nada relatado 

Diabetes 

SES 
dolow. 

GOVERNO 
DO ESTADO 

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 
Secretaria de Estado de Saúde 
Diretoria Geral de Vigilância em Saúde 

+.41k 

    

M 

F 

F 

M 

F 

F 

N4 

Douradina 

Dourados 

Dourados 

Deodápolis 

Paranaiba 

Rio Brilhante 

Corumbá 

Anastácio 

Dourados 

Dourados 

Dourados 

Dourados 

Itaporã 

Dourados 

Itaquirai 

Corumbá 

46 Guia Lopes da Laguna 

47 Dourados 

48 Gloria de Dourados 

49 Vicentina 

50- Dourados 

Si Corumbá 

52 Corumbá 

53 Dourados 

54 Guia Lopes da Laguna 

55 Corumbá 

56 Ponta  Poll  

57 Dourados. 

58 

59 Dourados 

60 Fátima do Sul 

Dourados 

Dourados 

80 13/06 13/06 

54 03/06 13/06 

81 05/06 14/06 

67 13/06 14/06 

86 09/06 15/06 

70 12/06 14/06 

59 05/06 15/06 

40 14/06 17/06 

82 06/06 17/06 

40 09/06 18/06 

59 30/05 18/06 

49 10/06 19/06 

73 16/06 19/06 

95 17/06 19/06 

52 20/06 19/06 

52 05/06 20/06 

83 18/05 20/06 

90 04/06 21/06 

40 08/06 21/06 

74 17/06 18/06 

64 09/06 22/06 

50 15/06 22/06 

44 15/06 23/06 

74 22/06 23/06 

86 19/05 22/06 

29 14/06 23/06 

70 11/06 23/06 

32 07/06 24/06 

55 23/06 23/06 

66 17/06 24/06 

73 18/06 24/06 

32 16/06 25/06 

64 13/06 25/06 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45  

61 

62  

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII - CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS 
Telefones: (67) 3318-1770 - 3318-1661 — coems2020@gmail.com  
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M 

M 

75 

75 

23/06 

16/06 

23/06 

25/06 

Doença cardiovascular crônica, 
diabetes 

Pneumopatia crônica 

M 

F 

69 

46 

09/06 

23/06 

26/06 

25/06 

Doença Cardiovascular Crônica, 
diabetes 

Diabetes, doença renal crônica 

M 77 18/06 25/06 Nada relatado 

M  SS  22/06 26/06 
Doença cardiovascular crônica,  HAS, 

diabetes 

M 67 11/06 26/06 Hipertensão 

M 87 11/06 27/06 Hipertensão 

M 69 16/06 26/06 Diabetes, hipertensão 

F 75 24/06 27/06 
Hipertensão, doença cardiovascular e 

doença neurológica crônica 

M 71 14/06 27/06 Hipertensão 

F 88 12/06 28/06 Hipertensão 

M 64 06/06 28/06 Hipertensão, obesidade, diabetes 

M 61 23/06 29/06 Nada relatado 

3 .ura os 

64 Dourados 

65 Amambai 

66 Nova Andradina 

07 Dourados 

68 Corumbá 
- wire--  

69 Dourados 

70 Ponta -- Ponta  Pori  

71 Fátima do Sul 

72 Itapori 

'7'73 Corumbá 

74 Corumbá 

75 Dourados 

r76 Ponta  Pori  

*Dados atualizados com base nos sistemas de informações oficiais do Ministério da Saúde - SIVEP GRIPE e 
e-SUS VE gerado ás 19hs do dia 29/06/2020 e publicados neste boletim às 10:30hs de 30/06/2020. Dados 
sujeitos a alterações pelos municípios nos sistemas de informação oficiais. 
**Óbito  residente de Dourados ocorreu no Estado do Tocantins. 
***Óbito  residente de Vicentina ocorreu no Estado de São Paulo. 

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII - CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS 
Telefones: (67) 3318-1770 - 3318-1661 — coems2020@gmail.com  
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Situação Atual dos Casos Confirmados COVID-19 

*Mio contabilizados como casos confirmados de Mato Grosso do Sul 

Dados sujeitos a alterações pelos municípios nos sistemas de informação oficiais. 

Taxa de Ocupação de Leitos SUS para COVID-19 

Leitos Clínicos Leitos UTI 

Em processo 

de ampliação 

Leitos existentes 

Taxa de 

ocupação 

*alguns municípios desabilitaram leito para COVID 

Cálculo da taxa de ocupação = casos suspeitos + casos confirmados de COVID-19  

leitos existentes 

Avenida do Poeta Manoel de Barros,  Blow  VII - CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS 

Telefones: (67) 3318-1770 - 3318-1661 — coems2020@gmail.com  
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GOVERNO 
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Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 
Secretaria de Estado de Saúde 
Diretoria Geral de Vigilância em  Smirk  

Suspeitos 
COVID-19 

Não 
COVID-19 

Ocupação 
Global 

Confirmados 
COVID -19 

Leitos UTI SUS 
Ofertados 

Global 

Campo Grande  

Dourados 

Três Lagoas 

Corumbá 

Corumbá Dourados Três Lagoas Campo Grande  

Taxa de Ocupação Global de Leitos UTI SUS por Macrorregião 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Confirmados COVID-19 

Suspeitos COVID-19 

Não COVID-19 

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII - CEP: 79.031-902 - Campo Grande MS 
Telefones: (67) 3318-1770 - 3318-1661 — coems2020@gmail.com  
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Evolução dos Casos Hospitalizados por Tipo de Leito 

125 

100 

75 

25 

ihuliiiliiiiihlliiiuluiilllllllliiiiillll iiiilliiaiiillil  
31/05/2020  

 

 

19/04/2020 03/05/2020 17/05/2020 14/06/2020 28/06/2020 

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII - CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS 
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Perfil dos Casos Confirmados COVID-19 

<1 ano (34) 

1-9 anos (194) 

10-19 anos (378) 

20-29 anos (1.726) 

30-39 anos (2.217) 

40-49 anos (1.705) 

50-59 anos (1.070) 

60-69 anos (414) 

70-79 anos (148) 

80 anos (79) 

27, 3% 

10,00% 20,00% 30,00%  

Feminino (4.017) 
50,4% 

Masculino (3.948) 
49,6% 

Dados sujeitos a alterações pelos municípios nos sistemas de informação oficiais. 

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII - CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS 
Telefones: (67) 3318-1770 - 3318-1661 rcoems2020@gmail.com  



Agua Clara 

Alcinópolis 

Amambai 

Anastacio 
Angélica 

Aparecida do Taboado 
Aquidauana  

Aral  Moreira 
Bandeirantes 
Bataguassu 
Bataypora 

Bela Vista 

Bodoquena 

Bonito 
Brasilandia 

Caarapo 

Camapuã 

Campo Grande 

Caracol 
Cassilandia 

Chapadão do Sul 
Corguinho 

Coronel Sapucaia 

Corumbá 
Costa Rica 

Coxim 
Deodapolis 

Douradina 
Dourados 
Eldorado 

Fatima do Sul 
Glória de Dourados 

Guia Lopes da Laguna 
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Casos Confirmados por Tipo de Teste 

5 
1 

6 

1 
10 6 16 
2 2 4 
2 3 5 
7 9 16 

1 1 2 
9 9 

1 2 3 

3 32 35 
10 20 30 
2 2 
1 1 2 

43 34 77 

19 4 23 

15 12 1 28 

2 1 3 

1.059 1.109 2.168 

5 10 15 

4 9 13 

22 137 159 

3 3 6 

1  1 

187 116 303 

32 13 45 

5 10 15 

24 11 35 

80 29 109 

1.755 781 2.536 

2 2 

198 33 231 

20 6 26 

164 86 250 

-44  

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII - CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS 
Telefones: (67) 3318-1770 - 3318-1661 — coems2020@gmail.com  
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iguatemi 

Inocência 

8 

1 

1 9 

1 

Itaport-  97 11 108 

ltaquirai 17 10 27 

lvinhema 20 17 37 

Jardim 39 10 49 

Jatei 12 12 
Juti 7 7 

Ladário 29 13 42 
Laguna Carap5 6 3 9 

Maracaju 18 34 52 
Miranda 2 2 

Mundo Novo 30 24 54 
Naviraí 64 45 109 

Nova Alvorada do Sul 4 11 2 17 
Nova Andradina 15 33 48 

Novo Horizonte do Sul 7 7 14 

Paraíso das Aguas 4 1 5 
Paranaiba 10 119 129 
Paranhos 1 1 

Ponta Porê 51 65 116 
Porto Murtinho 1 1 

Ribas do Rio Pardo 11 3 14 
Rio Brilhante 196 130 326 

Rio Negro 2 2 

Rio Verde de Mato Grosso 2 7 9 
Rochedo 29 29 

Santa Rita do Pardo 3 4 

São Gabriel do Oeste 63 81 144 
Selviria 1 1 

Sidrolândia 16 14 30 

Sonora 20 16 36 

Tacuru 2 2 4 

Taquarussu 1 1 2 
Terenos 3 2 5 

Três Lagoas 147 117 264 

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco  Vii  - CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS 
Telefones: (67) 3318-1770 - 3318-1661 — coems2020@gmail.com  
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RT-PCR: O diagnóstico laboratorial para identificação do  virus  SARS-CoV2 é realizado por meio das 
técnicas de RT-PCR em tempo real e sequenciamento parcial ou total do genoma  viral.  

Teste rápido: 0 teste rápido SARSCoV-2 é utilizado para detecção anticorpos IgM e IgG contra o 
coronavirus tem por base a metodologia de cromatografia de fluxo lateral. São testes qualitativos 
para triagem e auxilio diagnóstico. Resultados negativos não excluem a infecção por SARS-CoV2 e 
resultados positivos não podem ser usados como evidência absoluta de SARS-CoV2. 0 resultado 
do teste rápido deve ser interpretado por um médico com auxilio dos dados clínicos e outros 
exames laboratoriais confirmatórios. 

Não informado: Quando não foi realizado o devido preenchimento pelo município notificador nos 
sistemas de informação oficiais (E-SUS VE e SIVEP GRIPE). 

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII - CEP: 79.031-902 - Campo Grande MS 
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Distribuição Espacial dos Casos Confirmados de COVID-19 - MS 

MI Casos confirmados: 7.965 

Municípios com casos confirmados: 70 de 79 

(89%) 

Dados sujeitos a alterações pelos municípios nos sistemas de informação oficiais. 

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII - CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS 
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Frequência dos Casos Confirmados de COVID-19 - MS 
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Incidência dos Casos Confirmados de COVID-19 por 100.000/Habitantes* 
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13,1 
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6,6 
5,8 
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869,0 

*Estimativa de população em 2019, IBGE. 

Dados sujeitos a alterações pelos municípios nos sistemas de informação oficiais. 
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Casos de SRAG e  SG*  aguardando encerramento no sistema de informação, 

Mato Grosso do Sul, 2020. 

- 
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Fonte: SES/MS  

*SG  em profissionais de saúde, força de segurança, contatos domiciliares de caso confirmados, idosos ou 
portadores de condições de saúde crônicas. 

SRAGs hospitalizados, óbitos por SRAG e amostras provenientes das unidades sentinelas de Influenza são 

testadas para Influenza A H1N1, Influenza A H3N2, Influenza B, Metapneumovirus, Adenovirus, Rinovirus,  
Virus  Sincicial Respiratório, Parainfluenza 1, 2, 3 e COVID-19. 

Dados sujeitos a alterações pelos municípios nos sistemas de informação oficiais. 
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Medidas Importantes 

• Para contenção da transmissibilidade do COVID-19, deverá ser adotada como medida 

não farmacológica, o isolamento domiciliar da pessoa com sintomas respiratórios e 

das pessoas que residam no mesmo endereço, ainda que estejam assintomáticos, 

devendo permanecer em isolamento pelo período máximo de 14 (quatorze) dias. 

• Considera-se pessoa com sintomas respiratórios, a apresentação de tosse seca, dor 

de garganta, ou dificuldade respiratória, acompanhada ou não de febre. 

• Os indivíduos com febre e/ou sintomas respiratórios são aconselhados a usar a 

máscara. É importante lavar as mãos com água e sabão ou álcool em gel a 70% antes 

de colocar a máscara facial. Além disso, deve-se substituir a máscara por uma nova 

limpa e seca, assim que ela se tornar úmida. 

• As pessoas com mais de 60 anos de idade, devem observar o distanciamento social, 

restringindo seus deslocamentos para realização de atividades estritamente 

necessárias, evitando transporte de utilização coletiva, viagens e eventos esportivos, 

artísticos, culturais, científicos, comerciais e religiosos e outros com concentração 

próxima de pessoas. 

NOTIFICAÇÃO IMEDIATA: Todos os casos devem ser registrados por serviços públicos e 
privados, por meio do preenchimento da ficha de SRAG HOSPITALIZADO - SIVEP 

GRIPE, dentro das primeiras 24 horas a partir da suspeita clinica. 

CAMPO GRANDE, CORUMBÁ, DOURADOS, NAVIRAÍ, PONTA PORA, TRÊS LAGOAS: 
INSEREM NO SIVEP GRIPE. 

DEMAIS MUNICÍPIOS ENVIAM A FICHA AO CIEVS.  

PLANT-AO CIEVS 24HS - 98477-3435 

cievs.ms@hotmail.com  

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII - CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS 

Telefones: (67) 3318-1770 - 33184661 — coems2.020@gmail.com  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ r  LS  1 
Estado de Mato Grosso do Sul 

DECRETO N.° 46, DE 27 ABRIL DE 2020. 
Dispõe sobre o estado de calamidade pública e emergência, 
bem como acrescenta dispositivos ao Decreto no. 34, de 27 
de março de 2020, que "Dispõe sobre novas medidas 
temporárias de prevenção ao contágio COVID-19 (novo 
coronavírus) no âmbito do Município de Navirai, e chi outras 
providências". 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAi, ESTADO DE MATO GROSSO 
DO SUL, no uso das atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso VII e artigo 96, inciso I, 
da Lei Orgânica do Município, 

Considerando que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto 
na gestão e adoção das medidas necessárias aos riscos que a situação demanda e o emprego 
urgente de medidas de prevenção, controle e contençA6 de riscos, danos e agravos à saúde 
pública, visando evitar a disseminação do novo coronavirus (COVID-19) no Município de 
Navirai; 

Considerando a necessidade das autoridades públicas adotarem ações imediatas e 
eficazes para enfrentarnento da propagação decorrente do novo coronavirus (COVID-19); 

Considerando, ainda, a confirmação de número alarmante de pessoas infectadas 
pelo Covid-19 em Mato Grosso do Sul, afetando praticamente todas as regiões do Estado; 

Considerando o disposto no  art.  36 do Decreto n.° 34, de 27 de março de 2020, 

Considerando a decisão do Comitê de Gerenciamento de Crise para 
Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente 
do COVID-19 (novo coronavirus) no âmbito do Município de Navirai, criado pelo Decreto 
n.° 24 e 26 de março de 2020 e constituído pela Portaria n.° 364, de 20 de março de 2020 

DECRETA:  

Art.  1° Fica decretado estado de calamidade pública e emergência. no Município de 
Navirai/MS, em razão da emergência  ern  saúde pública de importância internacional decorrente 
do surto epidêmico relacionado ao novo coronavirus (CO'VID-19), de forma excepcional e 
temporária, a fim de resguardar o interesse da coletividade.  

Art.  2° Enquanto perdurar o estado de calamidade pública, tornam-se obrigatórias as 
medidas excepcionais previstas neste Decreto, bem como no Decreto n.° 34, de 27 de março de 
2020. 

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES  ANTONIO  FABRIS. 343 — T ELEFOIS1.4 44094500 —  
E-MAIL:  pdministritcartOlnavirai.nr;ceov.br P.  3: 03.155.934/ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAi 'JO  1 
Estado de Mato Grosso do Sul 

Parágrafo Único. Determina-se o isolamento social de todos os habitantes do 
Município, só podendo haver circulação de pessoas para providências relativas ao deslocamento 
ao trabalho e para subsistência própria e de suas famílias, para consumo de bens ou serviços 
autorizados a funcionamento na forma deste Decreto e do Decreto n.° 34, de 27 de março de 
2020.  

Art.  30  Acrescenta parágrafo único ao  art.  8°, do Decreto no. 34, de 27 de março de 
2020, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 8' b../  

Parágrafo Único. 0 disposto no caput não se aplica aos estabelecimentos de ensino 
de línguas estrangeiras, bem como àqueles estabelecimentos a cuja prestação de serviço 
relaciona-se com atividades de caráter extracurricular, como os reforços escolares, os quais 
devem observar rigorosamente as medidas elencadas no parágrafo único do  art.  15 e  art.  17 
deste Decreto."  

Art.  40  Acrescenta o  art.  16-A, ao Decreto n°. 34, de 27 de março de 2020, o qual 
passa a vigorar com a seguinte redação:  

"Art  16-A Após as 22h, os serviços de alimentação descritos no caput do  art.  16 
poderão permanecer em funcionamento, desde que os responsáveis procedam ao recolhimento 
das mesas e cadeiras, ficando proibido, assim, qualquer tipo de atendimento pessoal e 
presencial ao público, a fim de que o toque de recolher seja devidamente respeitado, não 
restando impedido, entretanto, o atendimento na modalidade exclusivamente  "delivery",  o qual 
fica autorizado ate as 00k"  

Art.  5° Acrescenta o  art.  17-A, ao Decreto n°. 34, de 27 de março de 2020, o qual 
passa a vigorar com a seguinte redação:  

"Art  17-A Fica estabelecido o uso obrigatório e massivo de máscaras, para evitar a 
• transmissão comunitária do novo coronavírus (COV1D-19). 

§1° Será obrigatório o uso de máscaras, a partir de 01 de maio de 2020: 

I - para embarque no transporte público coletivo e acesso ao terminal; 
II -  prow  uso de táxi ou transporte compartilhado de passageiros;  

HI  - para acesso a qualquer estabelecimento, público ou privado; 
IV - para o desempenho das atividades em repartições públicas e privadas. 

§2° Na falta das máscaras comuns comercializadas, permite-se a utilização de 
máscaras em modelos alternativos, caseiras ou customizadas, desde que estejam de acordo com 
as recomendações da Gerência Municipal de Saúde e sejam aptas ao fim a que se destinam.  

Art.  60  A Gerência Municipal de Educação e Cultura fica autorizada a dispor, 
mediante resolução, acerca da antecipação do recesso escolar. 

PRACA PREFEITO FUCLIDES  ANTONIO  FABRIS. 343 — ULM 'E: 3409-1. —CENTRO — CEP: '79450.00  
E-MAIL:  atintinistracawii navIrai.ms,tov.hr  — CNPJ: 03.155.9 1-90 



Naviraf-MS, 27 de abril de 2020. 

JOSOZAURI DE MACEDO 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAII 
Estado de Mato Grosso do Sul  

Art.  7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publi afixarAo no 
quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Navirai, revogando-se as dispoiKhes er contrario. 

Publicado  no Dario OfIclat 
dos Municipios 

woo 

PRA( A  PREFEITO  EUC LADES ANTONIO FARRIS. 343  —TELEFONE:  3409-1500 —  CENTRO  — CEP: 79950.000 
E-MAIL: administracao*novirai.mt.tov.br  —CNP.I: 03.155.934/0001-90 



Diário Oficial ALEMS n. 1824 CAMPO GRANDE — MS, QUINTA-FEIRA, 4 DE JUNHO DE 2020 Página 

rj G 3  

4 

2020, com redação dada pela Medida Provisória no 926, de 20 

de março de 2020, destinada aos serviços públicos e atividades 

essenciais definidos nos termos do Decreto Federal no 10.282, 

de 20 de março de 2020, sempre precedidos de pesquisa de 
preços comprovada por documentos idôneos.  

Art.  50  Os atos e despesas decorrentes 

da situação de calamidade pública devem ser divulgados 

amplamente no correspondente Portal de Transparência, nos 

termos da Lei Complementar Federal no 101, de 4 de maio de 

2000, e da Lei Federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011.  

Art.  60  Caberá ao Tribunal de Contas e h 

Câmara Municipal o controle e a fiscalização dos atos praticados 

enquanto perdurar o estado de calamidade pública, na forma 

da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da 

Administração responsáveis pela demonstração da legalidade 

e regularidade dos atos administrativos, da despesa e de sua 
execução.  

Art.  7o Poderá o Ministério Público promover o 

acompanhamento da execução financeira e administrativa dos 

atos e despesas decorrentes da situação de calamidade, nos 
termos do  art.  73 da Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997.  

Art.  80  Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos até 31 de 
dezembro de 2020. 

Campo Grande, 3 de junho de 2020. 

Deputado PAULO CORRtA 

Presidente 

DECRETO LEGISLATIVO No 634 DE 3 DE JUNHO DE 2020. 

Reconhece, para os fins do disposto 

no  art.  65 da Lei Complementar 

n° 101, de 4 de maio de 2000, 

a ocorrência do estado de 

calamidade pública no Município 

de Guia Lopes da Laguna, nos 

termos da solicitação do Prefeito 

Municipal, encaminhada por meio 
do Oficio n. 140 /2020, de 25 de 

maio de 2020. 

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais decreta:  

Art.  10  Fica reconhecido, exclusivamente para 

os fins do  art.  65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio 

de 2000, o estado de calamidade pública no Município de Guia 

Lopes da Laguna em decorrência da pandemia causada pelo 

Coronavírus (Covid-19), com efeitos até 31 de dezembro de 
2020. 

Parágrafo único. 0 reconhecimento do 

estado de calamidade pública poderá ser prorrogado com nova 
solicitação encaminhada pelo Prefeito do Município.  

Art.  20  Fica autorizado o Chefe do Poder 
Executivo a proceder, mediante decreto, à abertura de crédito 
extraordinário nos termos previstos no  art.  167, §30, da 
Constituição Federal e nos  arts.  41,  III,  e 44, da Lei Federal no 
4.320, de 17 de  mart()  de 1964, bem como as movimentações 

de dotações por meio de transposição, remanejamento, 

transferência e utilização da reserva de contingência, dando-se 

imediato conhecimento à Câmara Municipal.  

Art.  30  A contratação emergencial de pessoal e 
a autorização de despesas extraordinárias deverão observar os 

termos dispostos na legislação local, destinadas exclusivamente 
situação de calamidade pública.  

Art.  40  A contratação de bens e/ou serviços 

com dispensa de licitação observará os termos previstos nos  
arts.  4o a 4o-I da Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, com redação dada pela Medida Provisória no 926, de 20 

de março de 2020, destinada aos serviços públicos e atividades 

essenciais definidos nos termos do Decreto Federal no 10.282, 

de 20 de março de 2020, sempre precedidos de pesquisa de 

pregos comprovada por documentos idôneos.  

Art.  50  Os atos e despesas decorrentes 
da situação de calamidade pública devem ser divulgados 

amplamente no correspondente Portal de Transparência, nos 

termos da Lei Complementar Federal no 101, de 4 de maio de 
2000, e da Lei Federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011.  

Art.  6o Caberá ao Tribunal de Contas e 

Câmara Municipal o controle e a fiscalização dos atos praticados 

enquanto perdurar o estado de calamidade pública, na forma 

da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da 

Administração responsáveis pela demonstração da legalidade 

e regularidade dos atos administrativos, da despesa e de sua 
execução.  

Art.  70  Poderá o Ministério Público promover o 

acompanhamento da execução financeira e administrativa dos 

atos e despesas decorrentes da situação de calamidade, nos 
termos do  art.  73 da Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997.  

Art.  8o Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos até 31 de 
dezembro de 2020. 

Campo Grande, 3 de junho de 2020. 

Deputado PAULO CORRtA 

Presidente 

DECRETO LEGISLATIVO No 635 DE 3 DE JUNHO DE 2020. 

Reconhece, para os fins do 
disposto no  art.  65 da Lei 
Complementar n° 101, de 4 de 
maio de 2000, a ocorrência do 

estado de calamidade pública no 
Município de Naviraf, nos termos 
do Decreto municipal n. 46, de 27 
de abril de 2020. 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
Documento assinado digitalmente conforme  MP  n 2.200-2 de 24/08/2001,  
clue  institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 
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0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas 
atribuições legais decreta:  

Art.  10  Fica reconhecido, exclusivamente 
para os fins do  art.  65 da Lei Complementar no 101, de 4 de 

maio de 2000, o estado de calamidade pública no Município de 
Navirai em decorrência da pandemia causada pelo Coronavirus 
(Covid-19), com efeitos até 31 de dezembro de 2020. 

Parágrafo único. 0 reconhecimento do 
estado de calamidade pública poderá ser prorrogado com nova 
solicitação encaminhada pelo Prefeito do Município.  

Art.  20  Fica autorizado o Chefe do Poder 
Executivo a proceder, mediante decreto, à abertura de crédito 
extraordinário nos termos previstos no  art.  167, §30, da 
Constituição Federal e nos  arts.  41,  III,  e 44, da Lei Federal no 

4.320, de 17 de março de 1964, bem como as movimentações 

de dotações por meio de transposição, remanejamento, 

transferência e utilização da reserva de contingência, dando-se 
imediato conhecimento à Câmara Municipal.  

Art.  30  A contratação emergencial de pessoal e 
a autorização de despesas extraordinárias deverão observar os 
termos dispostos na legislação local, destinadas exclusivamente 

situação de calamidade pública.  

Art.  40  A contratação de bens e/ou serviços 

com dispensa de licitação observará os termos previstos nos  

arts.  40  a 40-I da Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, com redação dada pela Medida Provisória no 926, de 20 
de março de 2020, destinada aos serviços públicos e atividades 

essenciais definidos nos termos do Decreto Federal no 10.282, 
de 20 de março de 2020, sempre precedidos de pesquisa de 
pregos comprovada por documentos idôneos.  

Art.  50  Os atos e despesas decorrentes 
da situação de calamidade pública devem ser divulgados 
amplamente no correspondente Portal de Transparência, nos 
termos da Lei Complementar Federal no 101, de 4 de maio de 

2000, e da Lei Federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011.  

Art.  60  Caberá ao Tribunal de Contas e 
Câmara Municipal o controle e a fiscalização dos atos praticados 
enquanto perdurar o estado de calamidade pública, na forma 

da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da 
Administração responsáveis pela demonstração da legalidade 
e regularidade dos atos administrativos, da despesa e de sua 
execução.  

Art.  70  Poderá o Ministério Público promover o 
acompanhamento da execução financeira e administrativa dos 

atos e despesas decorrentes da situação de calamidade, nos 
termos do  art.  73 da Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997.  

Art.  80  Este Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos até 31 de 
dezembro de 2020. 

Campo Grande, 3 de junho de 2020. 

Deputado PAULO CORRÊA 
Presidente 

5ESSA0 ORDINÁRIA DO DIA 09/06/2020 (TERÇA- 

FEIRA). ÀS 9hs  

raminAckimuntikila 

2a DISCUSSÃO 

1 - Projeto de Lei no 290/19 
Processo no 464/19 

Deputado JOÃO HENRIQUE - Dispõe sobre a proibição de 
cobranças e informações de fraudes ou débitos pendentes de 
contratos anteriores, nas unidades consumidoras, no âmbito do 
Estado de Mato Grosso do Sul. 

2 - Projeto de Lei no 028/20 
Processo no 034/20 

PODER EXECUTIVO - MENSAGEM N* 03/2020 - Altera e 
acrescenta dispositivos à Lei no 4.135, de 15 de dezembro de 
2011, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado 
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse 
público, nos termos do inciso IX do  art.  27 da Constituição 
Estadual. 
PARECER FAVORÁVEL POR UNANIMIDADE DA 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, OBRAS. TRANSPORTE, 
INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO, 

3 - Projeto de Lei no 030/20 
Processo no 036/20 

Deputado LIDIO LOPES - Estabelece diretrizes para politica 
de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto no sistema 
de saúde da rede pública e privada estadual, e institui o dia 
estadual de prevenção e combate à depressão pós-parto e dá 
outras providências. 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10/06/2020 (QUARTA- 
FEIRA).  its  9h, 

márinAciianammtuliA 

2a DISCUSSÃO 

1 - Projeto de Lei no 159/19 
Processo no 197/19 

Deputado LUCAS DE LIMA - Dispões sobre a identificação das 

Bacias Hidrográficas nas faturas de água. 
PARECER FAVORÁVEL POR UNANIMIDADE DA 
COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. OBRAS. TRANSPORTE. 
INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO. 

2 - Projeto de Lei no 011/2020 
Processo no 015/20 

PODER JUDICIÁRIO -  OF  N° 168.0.073.009/2020 - Modi-
fica e acrescenta dispositivos â Lei no 3.310, de 14 de dezembro 
de 2006. 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO Documento assinado digitalmente conforme  MP  n. 2.200-2 de 24/08/2001, 
Aue institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAi 
PROCURADORIA ADJUNTA 

PARECER JURÍDICO 

Assunto:  Contratação direta, por dispensa de licitação, para a "aquisição de 

medicamento oxigênio medicinal liquido", para atender os leitos de  UT!  - Unidade 

de Terapia Intensiva do Hospital Municipal', para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus, conforme  art.  

40 da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória 

926/2020. 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E 
CONTRATO. ENFRETAMENTO DA 
PANDEMIA DO CORONAVIRUS. 
MEDICAMENTO - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO 
MEDICINAL LIQUIDO. DISPENSA DE 
LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE.  ART.  4° DA LEI 
N° 13.979, DE 2020.MEDIDA PROVISÓRIA. 
I — Contratação direta, mediante dispensa de 
licitação, para a aquisição de medicamento/ 
oxigênio medicinal  liquid  o, para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do 
coronavirus. 
II — Admissibilidade. Hipótese de licitação 
dispensável prevista no  art.  4° da Lei n° 13.979, 
2020. 
Ill - A contratação deve limitar-se ao 
atendimento da emergência decorrente da 
necessidade de combate ao coronavirus. 
IV — Dispensa da elaboração do estudo 
preliminar, de posturas voltadas para o 
gerenciamento de risco na fase de contratação 
e de minuta de contrato. 
V — Possibilidade de projeto básico simplificado. 
VI — Pelo prosseguimento, com observância do 
constante no presente parecer. 
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Trata-se Comunicação Interna n° 

094/2020/GESAU/PLAN, apresentada pela Gerência de Saúde, em caráter 

emergencial, objetivando a "aquisição de oxigênio liquido", para atender os novos 

leitos de UTI - Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Municipal. 

Justifica a Gerência que a aquisição ora solicitada se faz 

necessária, devido a pandemia do novo coronavirus, pois com as instalações dos 

novos leitos de UTI no Hospital Municipal, será implantada uma nova central de 

oxigênio para a manutenção dos novos leitos. 

Informa que há uma ata vigente, porém o item ora 

solicitado nunca foi adquirido por esta Administração, Ata de Registro de Pregos n. 

124/2019, Processo Licitatório n. 319/2019, Pregão Presencial n. 203/2019, tendo 

como objeto a aquisição futura de cargas para cilindros de oxigênio e nitrogênio em 

atendimento a solicitação da Gerência de Saúde do Município de Navirai, possui 

apenas os itens para atender a demanda domiciliar, hospitalar e centro cirúrgico. 

Alega que devido a pandemia COVID-19, o Município de 

Navirai foi contemplado com 05 (cinco) leitos de UTI, para atender os pacientes da 

"microrregião", que vierem a ser infectados com o  virus.  

Aduz que houve uma reformulação na parte estrutural e 

funcional do Hospital Municipal, mudanças estas que geraram novas demandas que 

antes não existiam, como exemplo, a aquisição ora em questão. 

Diante das mudanças houve a necessidade da 

Administração realizar a aquisição do "oxigênio medicinal liquido", em caracter 

excepcional e emergencial, para atender a demanda dos leitos de UTI, no período 

da pandemia, tendo em vista que os leitos utilizarão uma quantidade muito maior do 

que geralmente a Administração consome, pois um paciente em "estado grave", 

poderá permanecer, dias, semanas ou meses, utilizando do medicamento/oxigênio, 

com o consumo de 24 (vinte quatro horas) sem interrupção. 
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Esclarece que o medicamento oxigênio medicinal liquido, 

irá proporcionar uma redução nas despesas do hospital municipal, havendo ainda 

alto grau de pureza no produto, bem como haverá uma nova modelagem no 

abastecimento do mesmo. 

Contudo, neste formato o processo o oxigênio será 

fornecido em cilindros de aço de alta pressão, produzindo vazões maiores, com 

maior pureza (92%) e não precisam de eletricidade. 

No estado liquido o produto será armazenado em tanque 

estacionário bem isolados termicamente, neste caso, o oxigênio liquido é vaporizado, 

transformando-se em gás, antes de ser injetado nas linhas de oxigênio locais. 

E por fim informa que todo o planejamento dos 

quantitativos inicialmente solicitados pela Gerência Saúde, tornou-se prejudicado, 

sendo assim, para que não haja o desabastecimento do Hospital Municipal, a 

aquisição ora solicitada é de extrema importância, urgência e necessidade, para 

que seja mantida a vida dos pacientes atendidos pelo SUS - Sistema único de 

Saúde. 

Na seqüência, foram acostados aos autos, a 

Comunicação Interna n° 094/2020/GESAU/PLAN, justificativa, pedido de compra n. 

51/2020, Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar, orçamentos/pesquisa de 

mercado juntamente com mapa comparativo, Boletim Coronavirus no Estado de 

Mato Grosso do Sul, Decreto Municipal n.046/2020 e Decreto Estadual n. 635/2020. 

Ao final foram encaminhados os documentos acima 

relacionados a esta Procuradoria Adjunta para devida análise e Parecer Jurídico. 

o breve relatório, passa-se a opinar. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAi 
PROCURADORIA ADJUNTA 

Preliminarmente, oportuno esclarecer que o exame deste 

órgão de assessoramento jurídico é feito nos termos do  art.  38, Parágrafo único, da 

Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, abstraindo-se os aspectos de conveniência e 

oportunidade da contratação em si. 

Sendo assim, recomenda-se que a área responsável 

atente sempre para o principio da impessoalidade, que deve nortear as compras e 

contratações realizadas pela Administração Pública, ainda com mais rigidez em se 

tratando de contratação direta, exceção à regra da licitação. 

A urgência na aquisição do medicamento oxigênio 

medicinal liquido é de extrema necessidade para a utilização nos novos leitos de UTI 

instalados no Hospital Municipal para combate do "Coronavirus - COVID 19", sendo 

de caracter excepcional e extraordinária. 

É de conhecimento de todos que a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), declarou em 30 de janeiro de 2020 que o surto do "coronavirus" 

(2019-nCoV) constituía Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), a OMS elevou o estado da contaminação para pandemia. 

0 Brasil confirmou 1.402.014 casos e 59.594 mortes até 

a tarde do dia 30 de Junho de 2020. 0 Ministério da Saúde do pais declarou que há 

transmissão comunitária da COVID-19 em todo o território nacional. 

Insta esclarecer que até a presente data o Município de 

Naviraí possui 109 (cento e nove) casos positivados e 27 (vinte e sete) casos sob 

investigação, conforme boletim em anexo, estando o Município em "estado de alerta", 

devendo ser tomadas todas as medidas necessárias com a máxima urgência para 

conter o avanço e a transmissão do  "virus".  

Sobretudo, o Município de Naviraí decretou estado de 

calamidade pública e emergencial, bem como foi reconhecido estado de 
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r,  

calamidade pública no Município de Navirai pelo Estado, conforme decretos em 

anexo. 

Pois bem. 

A hipótese de dispensa de licitação de que cuida o 

presente parecer remete especificamente à emergência de saúde acarretada pela 

pandemia da doença do coronavirus (COVID-19). 

0 Decreto Municipal n° 34, de 27 março de 2020, que 

dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio COVID-19 (novo 

coronavirus) no âmbito do Município de Navirai, elenca em seu artigo 25 a 

possibilidade de compra emergencial, vejamos:  

"Art.  24 0 processo de compra/contratação emergencial, 

por dispensa de licitação, de bens, serviços e de insumos 

de saúde e medicamentos destinados ao enfrentamento 

da emergência de saúde pública de que trata este 

Decreto, conforme autorizado pelo  art.  4° da Lei 

Federal n° 13.979, de 2020, deverá ser instruido com 

justificativa técnica, parecer jurídico. 

Com efeito, a peculiaridade e a urgência da hipótese em 

exame tornam totalmente dispensáveis o procedimento licitatório, para o fim de se 

adquirir os insumos, consoante disposto no  art.  40, da Lei Federal n. 13.979/2020, 

alterada pela Medida Provisória n° 926/2020, vejamos:  

Art.  40  É dispensável a licitação para aquisição de bens, 

serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados 

ao enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavirusde 

que trata esta Lei. 
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§ 1° A dispensa de licitação a que se refere o caput 

deste artigo 6 temporária e aplica-se apenas 

enquanto perdurar a emergOncia de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavirus. 

§ 2° Todas as contratações ou aquisições realizadas 

com fulcro nesta Lei serão imediatamente 

disponibilizadas em sitio oficial especifico na rede 

mundial de computadores (internet), contendo, no 

que couber, além das informações previstas no § 3° 

do  art.  8° da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, 

o nome do contratado, o número de sua inscrição na 

Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor 

e o respectivo processo de contratação ou aquisição. 

§ 3° Excepcionalmente,  sell  possível a contratação 

de fornecedora de bens, serviços e insumos de 

empresas que estejam com inidoneidade declarada 

ou com o direito de participar de licitação ou 

contratar com o Poder Público suspenso, quando se 

tratar, comprovadamente, de única fornecedora do 

bem ou serviço a ser adquirido.  

Art.  4°-A A aquisição de bens e a contratação de serviços 

a que se refere o caput do  art.  4° não se restringe a 

equipamentos novos, desde que o fornecedor se 

responsabilize pelas plenas condições de uso e 

funcionamento do bem adquirido.  

Art.  4°-B Nas dispensas de licitação decorrentes do 

disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condições 
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de: 

I - ocorrência de situação de emergência; 

II - necessidade de pronto atendimento da situação de 

emergência; 

Ill - existência de risco a segurança de pessoas, obras, 

prestação de serviços, equipamentos e outros bens, 

públicos ou particulares; e" 

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao 

atendimento da situação de emergência.  

Art.  4°-C Para as contratações de bens, serviços e 

insumos necessários ao enfrentamento da emergência de 

que trata esta Lei, não será exigida a elaboração de 

estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços 

comuns.  

Art.  4°-D O Gerenciamento de Riscos da contratação 

somente será exigível durante a gestão do contrato.  

Art.  4°-E Nas contratações para aquisição de bens, 

serviços e insumos necessários ao enfrentamento da 

emergência que trata esta Lei, será admitida a 

apresentação de termo de referência simplificado ou de 

projeto básico simplificado. 

§ 1° 0 termo de referência simplificado ou o projeto 

básico simplificado a que se refere o caput conterá: 

I - declaração do objeto; 

II - fundamentação simplificada da contratação; 

Ill - descrição resumida da solução apresentada; 

IV - requisitos da contratação; 
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V - critérios de medição e pagamento; 

VI - estimativas dos pregos obtidos por meio de, no  

minim,  um dos seguintes parâmetros: 

a) Portal de Compras do Governo Federal; 

b) pesquisa publicada em mídia especializada; 

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; 

d) contratações similares de outros entes públicos; ou e) 

pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e 

VII - adequação orçamentária. 

§ 2° Excepcionalmente, mediante justificativa da 

autoridade competente, será dispensada a estimativa de 

preços de que trata o inciso VI do caput. 

§ 3° Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata 

o inciso VI do caput não impedem a contratação pelo 

Poder Público por valores superiores decorrentes de 

oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese 

em que deverá haver justificativa nos autos.  

Art.  4°-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores 

ou prestadores de serviço, a autoridade competente, 

excepcionalmente e mediante justificativa, poderá 

dispensar a apresentação de documentação relativa 

regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento 

de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a 

exigência de apresentação de prova de regularidade 

relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto 

no inciso XXXIII do caput do  art.  7° da Constituição. 
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Art.  4°-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, 

eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de 

bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento 

da emergência de que trata esta Lei, os prazos dos 

procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. 

§ 1° Quando o prazo original de que trata o caput for 

número impar, este será arredondado para o número 

inteiro antecedente. 

§ 2° Os recursos dos procedimentos licitatórios somente 

terão efeito devolutivo. 

§ 3° Fica dispensada a realização de audiência pública a 

que se refere o  art.  39 da Lei n° 8.666, de 21 dejunho de 

1993, para as licitações de que trata o caput.  

Art.  4°-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de 

duração de até seis meses e poderão ser 

prorrogados por periodos sucessivos, enquanto perdurar 

a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação 

de emergência de saúde pública.  

Art.  4°-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos 

previstos nesta Lei, a administração pública poderá 

prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, 

nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por 

cento do valor inicial atualizado do contrato. 

Perceba-se, pois, que o  art.  4° da Lei 13.979/20 

contempla uma nova hipótese de dispensa de licitação, temporária, e precipuamente 
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"voltada ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavirus de que trata esta Lei". 

Trata-se, portanto, de espécie de dispensa diversa 

daquelas dispostas nos incs. do  art.  24 da Lei 8.666/93, no que se inclui a 

contratação direta por emergência a que alude o seu inc. IV. 

Vejamos o posicionamento do Ilustríssimo Doutrinador 

Jorge Ulisses  Jacoby,  quanto a possibilidade de fixação de hipóteses de dispensa 

de licitação por legislação esparsa/apartada, prevista na Lei 8.666/93, 

reconhecida pela doutrina nacional, em sua célebre obra: 

"HA possibilidade de adversas legislações esparsas 

inovarem o tema,reconhecendo outros casos de 

dispensa de licitação, como ocorreu com a Lei n° 8.880/94, 

que institui Plano Real, autorizando a contratação de 

institutos de pesquisas sem licitação". (FERNANDES, Jorge 
Ulisses  Jacoby,  Contratação direta sem licitação, 6 ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2006, pp.335-336) 

Fixada a validade da hipótese legal de dispensa de 

licitação introduzida em nosso ordenamento pela Lei n. 13.979/2020, há que se 

observar que o  art.  37, XXI da Constituição Federal estabelece:  

"Art.  37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: 
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XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, 

as obras, serviços, compras e alienações serão 

contratados mediante processo de licitação pública que 

assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações 

de pagamento, mantidas as condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 

exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações." 

No que diz respeito aos objetos que poderão ser 

contratados via dispensa de licitação, com fulcro no destacado  art.  40  da Lei 

13.979/20, são eles: "aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 

insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavirus de que trata esta Lei. 

Neste sentido, vede o que discorre Hamilton BONNATTO: 

66 . caberá ao órgão interessado na contratação 

demonstrar a correlação entre o que se pretende 

contratar com o enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do 

coronavirus — COVI D-19." (BONATTO, Hamilton. Procuradoria Geral 

do Estado do Paraná (PGE/PR). Cadernos Orientadores de Licitações, 

Contratos e Convênios. Aquisição de bens, serviços e insumos. 

Emergência de Saúde Pública. Disponível em: 

<http://www.pge.prgov.br/sites/default/arquivos_restritosifiles/documento/20  

20). 

Sendo oportuno fazer menção As seguintes passagens 

do Parecer n. 00002/2020/CNMLC/CGU/AGU da Advocacia-Geral da União (AGU) 

(a titulo referencial): 

11 
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22. A norma não abarcou expressamente a possibilidade 

de utilização da nova hipótese de dispensa no caso de 

necessidade de contratação e execução de obras de 

engenharia, sendo possível afirmar que a aplicação da 

dispensa restringe-se a: 

a) bens; 

b) serviços, incluindo os de engenharia e 

c) insumos de saúde. 

23. 0 silêncio do disciplinamento em relação à utilização 

do novo procedimento no caso das obras de engenharia 

não pode ser interpretado como um mero descuido, uma 

vez que existe verdadeira interpretação autêntica no caso: 

a própria  EMI  19/2020 refere-se somente As hipóteses 

detalhadas acima, sendo perfeitamente claro que sua 

exclusão não configura um esquecimento. 

24. 0 escopo da Lei n. 13.979/2020 cinge-se, por 

conseguinte, a bens, insumos, serviços e serviços de 

engenharia. As obras de engenharia não foram 

contempladas e poderão, se for o caso, serem 

disciplinadas em futuras alterações normativas. (AGU. 

Parecer n. 00002/2020/CNMLC/CGU/AGU. Disponivel em: 

<http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/38789943>. Acesso em: 

07/04/20). 

Como também, ao que leciona Marçal JUSTEN FILHO 

sobre a matéria: 

7.1) 0 vinculo de pertinência entre a crise e a 
contratação 
Admite - se a dispensa de licitação para contratação 

essenciais e Citeis ao enfrentamento da pandemia. Exige-

se, portanto, um vinculo de pertinência entre a prestação 

a ser executada e o atendimento a necessidades 

relacionadas com a pandemia. 

12 
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(—) 

7.3) 0 vinculo direto 
Existem questões diretamente vinculadas à pandemia. 

Isso compreende prestações necessárias à prevenção da 

disseminação e do contágio, tal como o tratamento dos 

doentes. 

De modo geral, o vinculo direto entre a contratação e o 

atendimento à necessidade não desperta dúvidas 

maiores. A compra de medicamentos para tratamento de 

pacientes afetados pelo COVID- 19 é uma hipótese de 

dispensa de licitação. 

7.4) 0 vinculo indireto 

Mas há hipóteses de vinculo indireto entre a prestação e 

a finalidade a ser atendida.  Sao  os casos em que o 

contrato não envolve uma atuação de cunho sanitário. 

Porém, a contratação tem por causa o combate 

pandemia ou é afetada significativamente por essa 

circunstância. 

Imagine - se que, para enfrentar a pandemia, ocorra a 

suspensão do atendimento presencial em repartições 

públicas. Em decorrência há de se assegurar o 

teleatendimento, por meio de  call centers.  Se essa 

solução exigir uma contrata SR o administrativa, configura-

se o veiculo de pertinência exigido para a dispensa de 

licitação. Isso porque a contratação destina - se ao 

combate A pandemia. 

7.5) As situações problemáticas 

Podem existir situações problemáticas, que propiciem 

dúvida relevante sobre a existência do vinculo de 

pertinência. Em tais hipóteses, deverá avaliar-se a 

imprescindibilidade da contratação para enfrentamento da 
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pandemia, ainda tomando em vista a questões da 

emergência. 

Observe-se que não é adequada a dispensa de licitação 

para contratações que, embora Citeis, não sejam 

fundamentais ao combate A epidemia. Cabe identificar se 

a ausência de execução da prestação comprometerá o 

combate A pandemia. 

Isso não significa a vedação à contratação de prestação 

úteis ao combate à pandemia. Apenas implica que tais 

contratações subordinar-se-ão regime licitação comum 

(grifos no original). (JusTEN FILHO, Margal. Um novo modelo de 

licitações e contratações administrativas? A  MP  926 pode funcionar 

como experimento. Disponível 

<https://www.justen.com.br/pdfs/I  E157/1E%20-%20MJF%20-

%20200323_MP926.pdf>. Acesso em: 07/04/20). 

em:  

Portanto, para Administração Pública, a regra sempre 

será a prévia licitação, para a realização dos contratos Administrativos, em 

cumprimento aos princípios da isonomia, impessoalidade, economicidade, 

legalidade, moralidade, no entando o próprio dispositivo constitucional admite a 

ocorrência de casos excepcional. 

Ante o exposto, opina-se: 

A) Pelo DEFERIMENTO da presente aquisição, 

ressalvado o juizo de mérito da Administração e os aspectos técnicos, econômicos e 

financeiros, que escapam à análise desse órgão de assessoramento jurídico, 

podendo o processo de contratação produzir os efeitos jurídicos pretendidos. 

B) Que seja IMEDIATAMENTE disponibilizada em sitio 

oficial especifico na rede mundial de computadores (internet), contendo, o nome do 

14 
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contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo 

contratual, o valor e o respectivo processo de aquisição, conforme artigo 4°. 

É o parecer, de natureza meramente opinativa, que deve 

ser levado ao conhecimento do Consulente. 

Navirai/MS, 10  de julho de 2020. 

Gore f1I7dIAguiar 
Procuradora Adjunta 

OAB/MS 13.297 

15 
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Oficio n°. 137/2020/NLC 

• Certidão de Regularidade com Ministério do Trabalho; 

• Contrato Social com as alterações ou consolidado; 

• TODAS AS CERTIDÕES PODERÃO CONSTA "NEGATIVA, OU 

Navirai — MS, 01 de Julho de 2020. POSITIVA COM EFEITO, NEGATIVO 

Limitados ao exposto 

Empresa:  WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 
CNPJ: 35.820.448/0025-03 

Atenciosamente, 

Assunto: Interesse , 

VIVIANE RIBEIRO BOGARIM CAPILÉ 

Senhor Representante, 
Núcleo de Licitações e Contratos 

Nos termos da Lei Federal 13.979/2020 e Decreto Municipal N° 34/2020, 
comunicamos Vossa Senhoria que de acordo com o Mapa Comparativo de Preço n.°710/2020, 

o valor ofertado pela vossa Empresa foi à cotação mais vantajosa (ampla pesquisa de mercado), 

para os itens: 

Item DESCRIÇÃO  UN.  QTDADE 
PRFÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

1 

OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUIDO: GRAU DE 
PUREZA SUPERIOR A 92%, 
ACONDICIONADO EM TANQUE 
ESTACIONÁRIO. CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

M,  35.000,00 3,00 105.000,00 

Informamos que o processo  sera  formalizado como dispensa de Licitação. 

Solicitamos que manifeste se ha interesse ou não pelo procedimento de compra. 

Existindo interesse a empresa deverá nos encaminhar no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas os seguintes documentos: 

• Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

• Certidão de Regularidade com a Unido; 

• Certidão de Regularidade com o Estado; 

• Certidão de Regularidade com o Município sede do licitante; 

• Certidão de Regularidade com FGTS; 

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343, Centro — Navirai/MS CEP 79950-000 
rmni n, I  cc  oln trinn I  on  • r 14112.11111 Icnn 

Eu, CARIMBO DE CNPJ E ASSINATURA  DC  
RESPONSÁVEL Representante Legal da empresa 

Inscrita CNPJ N.° 
Ratifico os valores por mim ofertados no formulário de 

Cotação e demonstro interesse em compor o procedimento 
Licitatório de DISPENSA. 

( ) sim ( )não 
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Small  Núcleo de Pregão <pregaonavirai@gmail.com> 

OFICIO N° 137/2020 - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
1 mensagem 

Núcleo de Pregão <pregaonavirai@gmail.com> 1 de julho de 2020 11:01 
Para: lozano_araujo@praxair.com  

Bom Dia! 
Segue oficio 137/2020/NLC. 
Para manifestar interesse em fornecer a Oxigênio Liquido. 
Aguardo resposta. 
Caso haja o interesse o documento que segue em anexo deverá ser preenchido e enviado de volta via digital, 
acompanhada dos documentos solicitados. 
Caso não haja interesse, devolver o oficio devidamente preenchido. 

Núcleo de Licitações e Contratos 

• Praga Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343, Centro - Naviraf/MS CEP 79950-000 

CNPJ 03.155.934/0001-90 -  Tel.  (67) 3409-1500 

2 anexos 

OFICIO  137 - 2020 - WHITE MARTINS - Cdpia.pdf 
170K 

am  TERMO  DE REFERENCIA.pdf 
1852K 

• 



 

(-11 2 
Núcleo de Pregão <pregaonavirai@gmail.com> Gmail 

  

FW: Documentos - Dispensa Licitatória - Navirai. 
1 mensagem  

Lozano  Araujo <lozano.araujo@linde.com> 2 de julho de 2020 14:10 
Para: Núcleo de Pregão <pregaonavirai@gmail.com> 

Boa tarde! 

Segue resposta...  

Aft, 

From: Elisandra Arevalo (External) 
Sent:  quinta-feira,  2 de  julho  de 2020 12:02 
To: Lozano  Araujo  <lozano.araujo@linde.com> 
Subject: FW:  Documentos  -  Dispensa  Licitatória - Naviraf. 

Lozano,  

Segue conforme solicitado. 

Att. 

Elisandra R. Arevalo 
Auxiliar Administrativo 
Telefone +55 (67) 3345-2105  

From: Lozano  Araujo  
Sent:  quinta-feira,  2 de  julho  de 2020 11:49 
To: Elisandra Arevalo (External) <elisandra.arevalo@linde.com> 
Subject:  Documentos  -  Dispensa  Licitatória - Navirai. 

Elisandra, bom dia! 

Favor enviar os documentos. 

• Cartão (CNPJ) 
• CND Federal 
• CND Estadual 



• CND Municipal 
• Certificado FGTS 
• Certificado Trabalhista 
• Contrato Social 

G33 

Atenciosamente,  

Lozano  Moura Araujo 

Gerente de Negócio Medicinal — MS 

Celular +55 (67) 9.9169.8299 —(67) 3345.2100 

Lozano.araujo@linde.com  

White  Martins Gases Industriais Ltda 

The information contained in this email and any attachments may be confidential and is provided solely for the use of di the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, distribution, 
or use of this e-mail, its attachments or any information contained therein is unauthorized and prohibited. If you have 
received this in error, please contact the sender immediately and delete this e-mail and any attachments. No 
responsibility is accepted for any virus or defect that might arise from opening this e-mail or attachments, whether or 
not it has been checked by anti-virus software... 

9 anexos 

▪ CNPJ_ 18-07-2020.pdf 
K-J  73K 

VI  34a Alteração Contratual - GILDA - 15.03.2019 entrada Edson Araujo.pdf 
926K 

CND  TRABALHISTA  - 11-09-2020.pdf 
Kai  167K  

▪ FGTS_ 15-07-2020.pdf 
- 88K 

'cm CND MUNICIPAL 16-08-2020.pdf 
41, — 649K 

if in  CND Estadual_25-07-20.pdf 
" 580K 

im-51 CND DIVIDA ATIVA DA UNIA0_05-10-2020_files .pdf 
4-1  61K 

Resposta Dispensa.pdf 
- 377K 

apbb Resposta Dispensa.pdf 
- 377K 
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Freteitura Municipal de Naviral 
Estado do Mato Grosso do Sul 

Gerência de Finanças 

Navirai — MS, 01 de Julho de 2020. 

Empicsa: WHITE MARTINS GASES  INDUSTRIAIS  LTDA 
CNN: 33.420.448/0025413  

Assunto:  Interest  

Senhor Represent/ate, 

Nos  Manus  da Lei Federal (3.979/2020 e Decreto Municipal Isr 34/2020, 
comunicamos Vossa Senhoria que é acordo com o  Maps  Comparativo de Preço n./10/7420, 
o valor ofertado  ads  vossa Empresa foi â  cots*  mais vantajosa (ampla pesquisa de mercado), 
para os item  

ton  DESCIOCAO  Wt.  DIDADE ONrtrutel0 TOTAL 

I 

OXIGENIO  worm%  uutaina MAU DE 
PUREZA SOPER= A PM 
ACONDICIONADO EM TANQUE 
mrAcKntan 00NPORPIE ?IRMO DE 
aassitNaA. 

AP 33.00040 3.10 103401401 

Informamos  qua  o processo  sad  formalizado como dispensado  Licit**.  

Solicitamos que manifese st Mink:rase ou Ma pelo procedimento de  camps.  

Existindo interesse a  empress &vent  nos encaminhar nu  pram  miximo de 24 
(visite e quatro)  hors  os seguintes documentos: 

• Cadastro  National  de Pessoa  Midis  (CNPI) 

• Caddis)  de Regularidade com a  GSM;  

• Caddo  de Regularidade como Estado; 

• Caddo  do Regularidade  corn  o Munielpiosede do licitanit; 

• Cardillo  de Regularidade  cam  FGTS;  

Pam Preko Eutlidm Antonio hobos. 343.  Cestas-  Nevind/MS CEP 79950.000 
,ee.wtn. AO 7.1 ‘&411•16.11 lent 

Oficio i 137/2020/NEC 

Preteitura Municipal de Naviral 
Estado do Mato Grosso do Sul 

Gerência de Finanças 

• Caticillo Regularidade  coin  Ministèrio do Trabalho; 

• Cannata  Social com as alterações ou consolidado; 

• TODAS AS CERTIDÕES PODERIO CONSTA ou  
main  COM EFEITCLNESININQ 

Limitados ao exposto 
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95.820 44810025R s 

ri  Maid ellA 
A a 103 VAV 

WHITE MARTINS GASES van Srifri"lN1 

INDTRiAIS  LIDA  S3Slife SNIDIVW auHm  

Prom Protado Euclid.. Motto Fab* 343, Comm- NemeePAIS CEP 79950400  ....mi..'  Olt AillWallt Et* 1.4 .11,11,10Wf 

Av.:  Costa e Silva, 775,
• £0•9Z0018170•01819E 

Vila Prowe4.,) Cap: -9,05f1.04  
Corrr ^ Grn-  - 

Atenciosanicnte, 

ite5 
VIVIANE RIBEIRO BOGARIM CAPI  
Melee  de Licitações e Contratas p4_ 

#4:4t̀ralifr° 1011  
Otlfelit  

1 

*pressroom Lepl do empress 

Wads CNPJ 3 2 el 91744 ' 15-05  
R*Ori06 04 volutes  por mim  armadas no formolitio do 
Cow* e Monomer* immune em  compor  o prim:maims% 
Liciatõrio de  DISPENSA.  

(10 sim ) nio  

CARIMBO DE  CNN  E ASSINATURA  DC  
RESPONSÁVEL 



JucEn A 

III 1110111101 

94  do Protocol* 

CACAO 
WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS LIDA 

fro.. 

Cod (Ode. DescriciodoAto/Evento 

021 1 Alteraclo/Alterack de  Dados  (Fscato Nome Emptasariall 
NM% 301XXXXXXIMMXWENX.0000[XXXXXXXxxXXXXX 

XXXX1000000001XXIMMX)norneNXXXX 

00 rCrXXXXXXXXXX,OCXX  

XV,  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX=0001.0XXXXXXXX  

Cede**. 

I 002 I 

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR  GIMP  CRISTINA DA SAVA  IONISES SOD  0 ROMERO E DATA ABADIO:  

NM  jAcquatermeeto  CNN (Damn.  / emPa complete no •o9Mo R.kno MooVlplo Estado 

00003577300 35.820.448/0001.36 Avenida PASTOR  MARTIN LUTHER 
KING  JR 126 

Del  Castilho Rio de Janeiro RI  

XXXXXXXXXXX XX.XXXXXX/XXXX-XX X0000400XXX30000000(1000( 003)00(XX10000000001X XXXXXXXXXX XX 

XXXXXXXXXXX XX.XXX /XXXX-XX XXXXXXXXXX XX 

XXXXXXXXXXX xx.tdot.xxx/xxxx-xx XX00000000XJ00000I000I000 I04XXXX0000X0e00.000 XXXXXXXXXX x 

XXXXXX)0000, xxxouoix/xxxx-xx 110001X5.00ICXXXXX040000AXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX 

X XXJOOLXXX/XXXX-XX 1St300X0.XX000003300IXXRXOX XX003XXXXJX0 XOCt XXXXXX/00(X XX 

XXXXXXXXXXX XX.XXXXXX/0000.d0( )000000000(XXX0XX03IXXXXX 500XX100(l0030(XXXION XXXXXXXXXX XX 

0XX000000000 XX.XXX.010(//00.)(10( XX9000004)00000000110( XXXXXXXXXX 0.0 

XXXXXXXXXXX XX7001.)0000004-XX )20250 XXX XX70C(X)00(XX)ONX )00000000000CC340N 000000I000X XX 

XXXXXXXXXXX XXAXX.XXX/XXXX-/N 3COM X X=XXXX)00(X4XXXX)0( xioaoixxxxx xx 10XI103)00000200(XXON 

xxxxxxxxxxx xx .XXX/XXXX-XX )00(1XX00R000XX000JO(XXXX xvocioacxxiccoc000ax xxxxxxxxxx XX 

XXXXXXXXXXX XX.XX% /1000(-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX 

XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXX XX 

XXXXXXXXXXX XX.XXX X/XXXX-XX X.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX/AXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX 

XXXXXXXXXXX XX.XXX/0(X/X/00(-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX xx 

XXXXXXXXXXX XXXIX 000/0000-110 X000)00(XXX100500)00(X000 XXXXXXXXXXX000XX)000( XXXXXXXXXX XX 

10.4040040X00 XXXXXXXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX 

XXXXXXXXXXX XX.XXX %/XXX XX XXX000X0000)0(X0000000XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX 

XXXXXXXMXXX XX.XXX XX/ X-XX X00349XXXX000XX0000XXXX OXNXX.OX000000XXX000 XXXXXXXXXX XX 

XXXXXXXXXXX XX.XXXXXX/XXXX-XX XXXXX000XXXXXXXX000XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX)0(00X503 XX 

0)0(00XXXXXX XXXXXJ000000DXX X000X000XXXXX/000000000( XXXXXJ0(XXX1100)000(XX XXXXXXXXXX XX 

Deferido eroS 11/04/2019 e arquivado em 11/04/2019 

_ 
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rrc 

21 1/1 

MOW(DASMEGUOARAUVANCOASEARNIUdOVMAUfl 

33.2.0686279-0 
.
1 

ipc  

Sociedade empresária limitada  

Pone Emomevel 

Normal  

TERMO 

nardo 0.94 mpalo We/anger 

SECRETARIO GERAL 

ObSetV241/0:  

1111111111111111!!!!!!11,111111111111111111111111 

Calculado 

404,00 

21,00 

66-2019/210872-7 

JUCERJA 
Otimo  arquivamento:  

00003558200- 26/03/2019 

FORE: 33.10686279-0 

WHITE MARTINS GASES  INDUSTRIAIS  LTDA 

Boleto(s): 102953030 

Hash: 50547/180-2102-4C5A-9083-9531354F195FA  

Recebido em 10/04/2019 

21,00 

PM* 

404,001  

REQUERIMENTO 

&Wanda  da  MOM& 
Stensterie de Micro • Pompom &we& 
Secrete& de Redenshatia•Simillteetie  
Departamento  do Regis& Impreserial e Inteerogio 
Junto Omen& do  Estado  de Me de Janeiro 

=EPA SOX00 00 iliMellielleeeNee em OA WM 11,) 

332.0616279-0 

Tee Ndelee  

Sociedade empresaria limItada  

Neu Dermot 

Normal  

Ni do Pratacolo 

W eek* 102951010 
14•Ju 50C47A1021204CSA4MI94531150195FA 

66-2019/210872-7 
JUCERJA 
OkitroArialmroodel 
01003150054.14/33/3059 

N o 35.901112790 

WHITE MARTINS GASES  INDUSTRIAI  ITDA 

10/04/2019 .11:39.25 

Celoileie  hp 

404, 00 
21,00 

404,00  
21,00 

Wet. 

limo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  

WHITE MARTINS GASES  INDUSTRIAIS  LTDA  

requer a v, na o deferimento do seguinte ato: 

Códio 

Ewalt° We. Descatiodolib2/DescrIciodoevento 

021 1 Altergio/Alteracio de  Dados  (ExcetoltomeEmpresarial) 

axe  XXX  RXXXXXXXXX/C000(XXXXXXXX=030000000103000300000203000020010301001/000101XXXMODNIDIMOI 
OR X* A0000000000DOMXIMOODIMODIXXXXXIONXXXXXXXIMIWOUDONIMXXXXXXIM1000=700000C 
me ION 00000oalxxxxxmosamO0MM00000000M00000000o 000DPX00000CC000 
lax  XXX  MONIC0000010I1C000:00CO2000100XXIODOODDCCONC X003CONVOODNIOODDI  

Representante legal da  empress 

Ronne:  

Assinatura: 

F7,
,

s--  0. 'a S4-1704-  
\f-----  Teleione de contato: vf20i.4097 

Esnail: &P
n
% 0 "36/14, 0.47 

Tipo de documento: Hibrido 

Data de criagio: 08/04/2019 

Data dali entrada: 

1111111111111111111111111j1,11M1
7
111111111111111111111 

do Ato 
002 

/AO  
Local 

107oct114  
Data 
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.AIWNITE MARTINS Trigésinia (2.10110 Mew& e  Consolidação  
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WHITE MARTINS GASES  INDUSTRIAIS  LTDA. 
CNPJ/MF 35.820.448/0001-36 

HIRE 3320686279-0  

TRIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2019 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito: 

PRAXAIR  HOLDING  LATINOAMERICA S.L., com sede na 16,  Avenue Pasteur,  L - 2310 
Luxemburgo, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.463.225/0001-06, neste ato representada por 
dois de seus procuradores, GILNEY PENNA BASTOS, brasileiro, engenheiro mecânico , 
casado, portador da carteira de identidade  if  0575361-6 expedida pelo SECC/Detran e 
inscrito no CPF/MF sob o n° 740.240.607-59 e GUSTAVO AGUIAR DA COSTA, brasileiro, 
advogado, casado, portador da carteira de identidade n° 89.313 expedida peta OAB-RJ e 
inscrito no CPF/MF sob o n° 071.967.557-07, ambos residentes na cidade do Rio de Janeiro 
e domiciliados na Avenida Pastor  Martin Luther King Jr.,  n° 126, Bloco 10, Ala A, sala 401,  
Del  Castilho, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20760-005, 
conforme procuração registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA 
em 26 de março de 2019 sob o n° 00003558278; 

II. WHITE  MARTINS &  WHITE  MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS s.A.R.L, com sede na 16,  
Avenue Pasteur,  L - 2310 Luxemburgo, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.716.058/0001-50, 
neste ato representada por dois de seus procuradores, GILNEY PENNA BASTOS, brasileiro, 
engenheiro mecânico , casado, portador da carteira de identidade n° 0575361-6 expedida 
pelo SECC/Detran e inscrito no CPF/MF sob o n° 740.240.607-59 e GUSTAVO AGUIAR DA 
COSTA, brasileiro, advogado, casado, portador da carteira de identidade n°89.313 expedida 
pela OAB-RJ e inscrito no CPF/MF sob o n°071967.557-07, ambos residentes na cidade do 
Rio de Janeiro e domiciliados na Avenida Pastor  Martin Luther King Jr.,  n° 126, Bloco 10, Ala 
A, sala 401,  Del  Castilho, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20760-
005, conforme procuração registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - 
JUCERJA em 26 de março de 2019 sob o n° 00003558280. 

Sacias quotistas representando a totalidade do capital social da  WHITE  MARTINS GASES 
INDUSTRIAIS LTDA., sociedade brasileira empresária limitada, com sede na Avenida Pastor  Martin 
Luther King Jr.,  n°126, Bloco 10, Ala A, sala 401,  Del  Castilho, Município do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, CEP 20760-005, inscrita no CNPJ/MF sob o número 35.820.448/0001-36 e NIRE 
3320686279-0 ("Sociedade"),  cuja Trigésima Terceira Alteração do Contrato Social foi arquivada na 
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro ("JUCERJA")  sob o n° 00003238346 em 03 de agosto 
de 2018, resolvem as sócias quotistas alterar pela trigésima quarta vez o Contrato Social da 

I. ALTERAcÃo NA COMPOSICAO DA DIRETORIA. 

Sociedade na forma seguinte, bem como registrar o que segue: 

4vy 
As sacias quotistas resolvem: 
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(a) Aceitar o pedido de renúncia do Diretor, o Sr. CARLOS ALBERTO HEITOR DE PAIVA, 
brasileiro, contador, casado, portador da carteira de identidade n° 106.973/0-8expedida pelo  
CRC-RJ e inscrito no CPF/MF sob o n° 997.524.417-34, residente na cidade do Rio de 
Janeiro e domiciliado na Avenida Pastor Martins  Luther King Jr., if  126. Bloco 10, Ala A, sala 
401,  Del  Castilho, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP.: 20.760-005 e 
nomear um novo administrador para ocupar o cargo de Diretor da Sociedade, o Sr. EDSON 
DE ARAUJO, brasileiro, contador, casado, portador da carteira de identidade n° 
1SP171.521/0-4, expedida pelo  CRC-SP e inscrito no CPF/MF sob o  if  108.527.308-37, 
residente na cidade do Rio de Janeiro e domiciliado na Avenida Pastor Martins  Luther King 
Jr.,  n° 126, Bloco 10, Ala A, sala 401,  Del  Castilho, Município do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, CEP.: 20.760-005. 

(b) Desta forma, pelo presente, as sacias ratificam,  nests  ato, a nomeação dos seguintes 
Diretores: (i) Diretor Presidente, o Sr. GILNEY PENNA BASTOS, brasileiro, engenheiro 
mecânico , casado, portador da carteira de identidade n° 0575361-6 expedida pelo 
SECC/Detran e inscrito no CPF/MF sob o n° 740.240.607-59, residente na cidade do Rio de 
Janeiro e domiciliado na Avenida Pastor Martins  Luther King Jr.,  n° 126, Bloco 10, Ala A, sala 
401,  Del  Castilho, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP.: 20.760-005 e 
(II) Diretor, Sr. GUSTAVO AGUIAR DA COSTA, brasileiro, advogado, casado, portador da 
carteira de identidade  if  89.313 expedida pela OAB-RJ e inscrito no CPF/MF sob o  re  
071.967.557-07, residente na cidade do Rio de Janeiro e domiciliado na Avenida Pastor 
Martins  Luther King Jr.,  n° 126, Bloco 10, Ala A, sala 401,  Del  Castilho, Município do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP.: 20.760-005; e nomeiam:  (III)  Diretor, o Sr. EDSON 
DE ARAUJO, brasileiro, contador, casado, portador da carteira de identidade  if  
1SP171.521/0-4, expedida pelo  CRC-SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 108.527.308-37, 
residente na cidade do Rio de Janeiro e domiciliado na Avenida Pastor Martins  Luther King 
Jr.,  n° 126, Bloco 10, Ala A, sala 401,  Del  Castilho, Município do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, CEP.: 20.760-005, que, neste ato, é empossado no cargo acima referido. 

Os administradores nomeados apresentaram declaração, sob as penas da lei, que não estão 
impedidos por lei especial de exercer a administração da Sociedade, nem condenados ou sob 
efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa 
de concorrência, contra as relações de consumo, a fé  publics  ou a propriedade. 

(e) Em consequência, o caput da Cláusula Sexta do Contrato Social, que trata da administração 
da Sociedade, passará a vigorar com a seguinte redação: 

CLAUSULA SEXTA - ADMINISTRACA-0 DA SOCIEDADE 
A administração da Sociedade incumbe a uma Diretoria composta de 2 (dois) a 5 (cinco) 
Diretores, não sócios, residentes no Brasil, nomeados ou não em ato separado, sendo um 
designado Diretor Presidente e os demais Diretores, empregados da Sociedade, com 
mandato por prazo indeterminado. 

Pelo presente, as sócias ratificam neste ato, a nomeando dos seguintes Diretores: (0 Diretor 
Presidente, o Sr. GILNEY PENNA BASTOS, brasileiro, engenheiro mecânico , casado, 
portador da carteira de identidade n° 0575361-6 expedida pelo SECC/Detran e inscr o 
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CPF/MF sob o n° 740.240.607-59, residente na cidade do Rio de Janeiro e domiciliado na 
Avenida Pastor Martins  Luther King Jr.,  n° 126, Bloco 10, Ala A, seta 401,  Del  Cash/ho, 
Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP.: 20.760-005 e (II) Diretor, Sr. 
GUSTAVO AGUIAR DA COSTA, brasileiro, advogado, casado, portador da carteira de 
identidade n°  89.313 expedida pela OAB-RJ e inscrito no CPF/MF sob o n° 071.967.557-07, 
residente na cidade do Rio de Janeiro e domiciliado na Avenida Pastor Martins  Luther King  

n° 126, Bloco 10, Ala A, sala 401,  Del  Castilho, Município do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, CEP.: 20.760-005; e nomeiam:  (iii)  Diretor, o Sr. EDSON DE ARAUJO, 
brasileiro, contador, casado, portador da carteira de identidade n° 1SP171.521/0-4, expedida 
pelo  CRC-SP e inscrito no CPF/MF sob o n°  108.527.308-37, residente na cidade do Rio de 
Janeiro e domiciliado na Avenida Pastor Martins  Luther King Jr.,  n°  126, Bloco 10, Ala A, sala 
401,  Del  Castilho, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. CEP.: 20.760-005, 
que, neste ato, é empossado no cargo acima referido. 

II. CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL 

Por fim, tendo em vista a deliberação tomada no item I acima, resolvem as sodas, por 
unanimidade e sem reservas, alterar o Contrato Social da Sociedade, com alterações 
meramente formais e materiais, reescrevendo e consolidando o Contrato Social, que passa a 
vigorar com a seguinte nova redação: 

"CONTRATO SOCIAL DE  
WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. 

CNPJ/MF 35.820.448/0001-36 
NIRE 3320686279-0 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINACAO. 

A Sociedade girará sob a denominação  WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA., a qual 
poderá ser usada pelas sócias, na forma estabelecida neste instrumento, porém, somente em 
negócios de exclusivo interesse da Sociedade, em razão do que fica vedado o uso da mesma pelas 
aludidas sócias em atos que impliquem na assunção de obrigações estranhas aos seus fins sociais. 

CLAUSULA SEGUNDA - SEDE E FORO 

A  White  Martins Gases Industriais Ltda. é uma sociedade limitada que se rege pelos termos da Lei n° 
10.406 de 10 de janeiro de 2002 ("Código Civil")  e tem sede e foro na Avenida Pastor  Martin Luther 
King Jr., if  126, Bloco 10, Ala A, sala 401,  Del  Castilho, Municipio do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, CEP 20760-005, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir, fechar filiais, agências e 
sucursais em qualquer lugar do território nacional e no exterior. 

PARÁGRAFO ÚNICO. 
São filiais da Sociedade aquelas listadas no Anexo I, que é parte integrante do presente Contrato 
Social. 
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CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE DURACAO.  

A Sociedade teve inicio na data da lavratura do seu Contrato Social e tem prazo de duração 
indeterminado. 

CLAUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL.  

O objeto da Sociedade 6: 

1. Fabricação, envase, comércio, exportação e importação de gases industriais e medicinais, em 
todas as suas formes, e de produtos criogênicos; 

2. Fabricação, comércio, exportação, importação de máquinas, equipamentos, aparelhos, 
materiais e acessórios industriais, medicinais e odontológicos para aplicação de gases 
industriais e medicinais; 

3. Fabricação, comércio e locação de cilindros para gases, bem como para produtos utilizados no 
combate a chamas (extintores de incêndio); 

4. Fabricação e comércio de máquinas e equipamentos de solda e  code  e correlatos, 
equipamentospara gases  ern  geral, máquinas e equipamentos para a indústria metalúrgica e 

5. Fabricação e comércio de produtos químicos orgânicos; 
6. Fabricação, comércio de carbureto de cálcio e produtos químicos; 
7. Fabricação, distribuição e comercialização de  gas  natural liquefeito (GNL) a granel, aluguel e 

comércio atacadista e varejista de máquinas e equipamentos e a prestação de serviços de 
assistência técnica, conserto, reparo, manutenção, além de quaisquer outras atividades e 
serviços correlatos; 

8. Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões; 
9. Exportação e importação de cilindros de alta e baixa pressão e respectivos acessórios, 

matérias-primas para fabricação de cilindros de alta e baixa pressão, bem como de seus 
componentes e válvulas redutoras de pressão e componentes acessórios para linha de gases 
medicinais, industriais e veiculares; 

10. Comercialização de produtos fabricados por terceiros relativos à fabricação e comércio de 
cilindros para gases e aos produtos utilizados no combate a chamas (extintores de incêndio): 

11. Comércio varejista e atacadista de produtos para a saúde, correlatos, acessórios e 
equipamentos fabricados por terceiros; 

12. Distribuição, importação e exportação de produtos para a saúde, correlatos, acessórios e 
equipamentos fabricados por terceiros; 

13. Distribuição e comercialização de  gas  natural comprimido — GNC e de prestação de serviços de 
instalação de  gas  e de engenharia relacionados ao GNC; 

14. Prestação de serviços de tratamento térmico, de ensaios de laboratório químico, mecânico e 
metalogratico, de usinagem, limpeza, pintura e testes em cilindros; 

15. Prestação de serviços de assistência técnica de produtos para a saúde, correlatos, acessórios 
e equipamentos fabricados por terceiros; 

16. Prestação de serviço de captação, tratamento e bombeamento de  ague  industrial; 
17. Prestação de serviços de vaporização, compressão de gases e alteração de suas 

características de estado, pressão e/ou pureza; 
18. Prestação de serviços de monitoramento e gestão de bens e estoque de terceiros, com o 

emprego de equipamentos ou tecnologia especifica; 
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19. Prestação de serviços de misturas de gases para ar sintético, ar medicinal estéril, mistura para 
soldagem, atmosfera modificada e tratamento térmico, aplicação de gases em processos 
industriais em geral, inclusive com o uso de máquinas, equipamentos e tecnologia, inertização, 
carbonate* de bebidas,  pressurize*  de embalagens, controle de PH, neutralize* de 
efluentes alcalinos, mercerização e recuperação de voláteis; 

20. Prestação de serviços de assistência técnica, realize* de reparos, montagem, conservação e 
manutenção em maquinas, cilindros e equipamentos, bem como análise de produtos quimicos; 

21. Prestação de serviços de reparos, montagem, conservação e manutenção de cilindros, 
máquinas e equipamentos, bem como analise de produtos quimicos; 

22. Prestação de serviços de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e soluções com 
aplicações de gases; 

23. Prestação de serviços de oxigenoterapia, gasoterapia e de assistência a terapias domiciliares; 
24. Locação de tanques e equipamentos criogénicos, máquinas e equipamentos industriais, redes 

de distribuição de gases e plantas de gases industriais auto-operadas; 
25. Locação de produtos para a saúde, correlatos, acessórios e equipamentos fabricados por 

terceiros; 
26. Industrialize* e comercialização de máquinas e equipamentos destinados à produção de 

cilindros; 
27. Depósito fechado para armazenagem de produtos de fabricação própria; 
28. Oficinas mecânicas para execução de obras em ferro, aço, metais e outros materiais; 
29. Participação em outras sociedades; 
30. Atividades de consultoria em gestão empresarial." 

CLAUSULA QUINTA — CAPITAL SOCIAL 

0 capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e em bens, é de 
RS1.132.743.867,44 (hum bilhão, cento e trinta e dois milhões, setecentos e quarenta e três mil, 
oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) dividido em 13.195.991 (treze 
milhões, cento e noventa e cinco mil, novecentas e noventa e uma) quotas com valor nominal de 
R$85,84 (oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) cada uma, assim distribuido: 

• PRAXAIR  HOLDING  LATINOAMERICA S.L.:13.194.671 (treze milhões, cento e noventa e quatro 
mil, seiscentas e setenta e uma) quotas com valor nominal de R$85,84 (oitenta e cinco reais e oitenta 
e quatro centavos) cede uma, totalizando o valor de R$ 1.132.630.558,64 (hum bilhão, cento e trinta 
e dois milhões, seiscentos e trinta mil, quinhentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e quatro 
centavos) representativas de 99,99% do capital social; 

• WHITE  MARTINS &  WHITE  MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS S.A.R.L.:1.320 (hum mil, 
trezentas e vinte) quotas com valor nominal de R$85,84 (oitenta e cinco reais e oitenta e quatro 
centavos) cada uma, totalizando o valor de R$113.308,80 (cento e treze mil, trezentos e oito reais e 
oitenta centavos), representativas de 0,01% do capital social. 

PARÁGRAFO ÚNICO. 
A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem 
solidariamente pela integrazaçâo do capital social, na forma do artigo 1.052 do Código Civil. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. 
A Diretoria reunir-se-6 sempre que necessário, mediante convocação de qualquer dos seus membros. 
Para que possa se instalar e validamente deliberar,  sera  necessária a presença de pelo menos a 
maioria dos Diretores eleitos. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. 
As reuniões de Diretoria serão presididas pelo Diretor Presidente ou na sua ausência por outro 
Diretor, e poderão ser secretariadas por um terceiro que não integre o quadro da Diretoria. 

PARÁGRAFO QUARTO. 
As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria de votos dos presentes. 0 Diretor Presidente, 
além do voto pessoal, terá o de desempate. 

PARÁGRAFO QUINTO. 
Quaisquer dois Diretores, agindo sempre conjuntamente, têm poderes para validamente representar a 
Sociedade, desde que tais atos se compreendam dentro do âmbito normal dos negócios. 

PARÁGRAFO SEXTO. 
A Sociedade obrigar-se-A, também: 

A administração da Sociedade incumbe a uma Diretoria composta de 2 (dois) a 5 (cinco) Diretores, 
não sécios, residentes no Brasil, nomeados ou não em ato separado, sendo um designado Diretor 
Presidente e os demais Diretores, empregados da Sociedade, com mandato por prazo 
indeterminado. 

Pelo presente, as secias ratificam, neste ato, a nomeacão dos seguintes Diretores: (i) Diretor 
Presidente, o Sr. GILNEY PENNA BASTOS, brasileiro, engenheiro mecânico, casado, portador da 
carteira de identidade n° 0575361-6 expedida pelo SECC/Detran e inscrito no CPF/MF sob o n0  
740.240.607-59, residente na cidade do Rio de Janeiro e domiciliado na Avenida Pastor Martins  
Luther King Jr.,  n° 126, Bloco 10, Ala A, sala 401,  Del  Castilho, Município do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, CEP.: 20.760-005 e  (ii)  Diretor, Sr. GUSTAVO AGUIAR DA COSTA, brasileiro, 
advogado, casado, portador da carteira de identidade n° 89.313 expedida pela OAB-RJ e inscrito no 
CPF/MF sob o n° 071.967.557-07, residente na cidade do Rio de Janeiro e domiciliado na Avenida 
Pastor Martins  Luther King Jr.,  n° 126, Bloco 10, Ala A, sala 401,  Del  Castilho, Município do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP.: 20.760-005; e nomeiam:  (III)  Diretor, o Sr. EDSON DE 
ARAUJO, brasileiro, contador, casado, portador da carteira de identidade n° 1SP171.521/0-4, 
expedida pelo  CRC-SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 108.527.308-37, residente na cidade do Rio 
de Janeiro e domiciliado na Avenida Pastor Martins  Luther King Jr.,  n° 126, Bloco 10, Ala A, sala 
401,  Del  Castilho, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP.: 20.760-005, que, 
neste ato, é empossado no cargo acima referido. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. 
Os Diretores serão nomeados ou destituidos do cargo mediante decisão das sócias quotistas que 
representem a maioria do capital social. 

(a) Sempre por dois de seus Diretores, na outorga de procurações em geral. 
CLÁUSULA SEXTA — ADMINISTRACAO DA SOCIEDADE. 

Junta Comercial do Estado do Rio da Janeiro 
Emvresa:  WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS LIDA  
HIRE:  032.0686279-0 Protocolo, 66-2019/210872-7 Data do protocolo: 10/04/2019 
CERTIFICO 0 ARQUIVAMENTO em 11/04/2019 SOB 0 NUMERO 00003577300 e demais constantes do termo de 
autenticacAo. 
A0tent1caglo: 018E884004CFAED6E1/EB7630CDC13425190415494B0695772,03/42CA9864A45 
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PARÁGRAFO ÚNICO. 
Poderão ser levantados balanços semestrais ou em período menores, e distribuídos dividendos a 
conta de lucros neles apurados na forma da lei, mediante proposta da Diretoria. 

(b) por um Diretor e um procurador, em conjunto, ou por dois procuradores, também conjuntamente, 
quando assim designados no respectivo instrumento de mandato, e de acordo com a extensão 
dos poderes nele contidos; 

(c) por um Diretor ou por um procurador, isoladamente, este ultimo quando assim for designado no 
respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes nele contidos, 
ressalvado, porém, que a representação da Sociedade por qualquer Diretor ou apenas um 
procurador, isoladamente, esta limitada aos seguintes atos: 

I. representação da Sociedade perante a Justiça e repartições públicas em geral, inclusive autarquias, 
sociedades de economia mista e empresas públicas, sejam federais, estaduais ou municipais; 

II, cobrança e/ou recebimento de quaisquer valores devidos à Sociedade, exclusivamente através de 
cheques nominativos emitidos a favor da mesma, dando a competente quitação; 

Ill. endosso de cheques exclusivamente para depósitos das respectivas importâncias em contas 
bancarias da Sociedade; 

IV. representação da Sociedade em concorrência pública e assuntos correlatos ou na pratica de atos 
no exterior; 

V. representação da Sociedade em Juizo. 

VI. nomeação de preposto para atuar em processos de interesse da Sociedade. 

PARÁGRAFO SÉTIMO. 
exceção das procurações outorgadas a advogados com a cláusula para o foro em geral, todas as 

demais procurações outorgadas pela Sociedade deverão ser por prazo determinado, constante do 
próprio instrumento. 

aos quais fica assegurado o direito de preferência para a sua aquisição, sendo nulos os atos que 
infringirem o disposto nesta cláusula. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. 
Caso qualquer das sócias queira se retirar da Sociedade, esta sócia deverá notificar as demais, 
oferecendo suas quotas do capital social. As sócias remanescentes  lark  o prazo de 30 (trinta) dias 
para gozar do direito de preferência na aquisição das quotas, ao preço correspondente ao valor de 
escrita dessas quotas no último dia do mês calendário mais recentemente terminado antes do aludido 
evento, ou por um prego igual a 10 (dez) vezes a média dos lucros líquidos da Sociedade, atribuídos 
a tais quotas durante os 03  (has)  últimos exercícios sociais, certificados por firma de auditoria 
independente, prevalecendo para o fim aqui previsto, o menor dos dois preços. Cumpre à sócia 
ofertante assinar os documentos e tomar as providências necessárias à transferência de todos os 
direitos relativos as quotas ofertadas. 

PAR ÁGRAFO SEGUNDO. 
Fica vedado a qualquer sócia caucionar voluntariamente ou de qualquer forma gravar, criando 
garantias de qualquer natureza, suas quotas na Sociedade, sem o prévio consentimento escrito das 
demais sócias. 

CLÁUSULA NONA - EXERCÍCIO SOCIAL. 

O exercício social é de 1° de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Anualmente, em 31 de 
dezembro, processar-se-6 o levantamento do Balanço Geral. Os lucros ou prejuizos apurados serão 
distribuídos entre as sócias, proporcionalmente à sua participação no capital social ou serão 
mantidos, total ou parcialmente, como lucros não distribuídos. 

PAR ÁGRAFO DITAVO. 
A Sociedade manterá um livro próprio, onde serão registradas todas as procurações outorgadas em 
seu nome e o teor das mesmas, incluindo aquelas concedidas por meio eletrônico. 

CLAUSULA SÉTIMA - ATOS SUBMETIDOS A APROVACAO DA DIRETORIA. 

Dependerá da aprovação da Diretoria, com deliberação em ata, a prática dos seguintes atos pela 
Sociedade: 

(a) a alienação e oneração de bens imóveis e de veículos; 
(b) a abertura, alteração e o encerramento de filiais, sucursais, agências ou escritórios em todo 
território nacional; 
(c) o reinvestimento de lucros e/ou distribuição de dividendos. 

CLAUSULA OITAVA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS.  

As sócias não poderão ceder ou transferir parte ou a totalidade de suas quotas e dos direitos delas 
decorrentes a terceiros estranhos ao quadro social sem autorização expressa das remanesc 

Junta Comarcial do Estado do Rio da Janeiro 
Empresa,  WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.  
EIRE:  332.06862790 Protocolo: 66-2019/210872-7 Data da protocolo. 10/04/2019t 
CERTIFICO 0 ARQUIVAMENTO em 11/04/2019 SOB 0 NOMERO 00003577300 e demais conatanten do termo 'de 
autenticação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - FALÊNCIA DE SÓCIO. 

A Sociedade não se dissolverá pela falência de qualquer s6cio. Ocorrendo a falência de qualquer das 
sócias, as sócias remanescentes terão preferência na aquisição das quotas da falida, em porções 
iguais para cada um e ao preço correspondente ao valor de escrita dessas quotas no ultimo dia do 
mês calendário mais recentemente terminado antes do aludido evento ou por um prego igual a 10 
(dez) vezes a média dos lucros liquidos da Sociedade, atribuidos a tais quotas durante os 03 (tres) 
últimos exercícios sociais, certificados por firma de auditoria independente, prevalecendo para o fim 
aqui previsto, o menor dos dois preços. 
PARÁGRAFO ONICO. 
0 pagamento das quotas adquiridas na forma do caput desta cláusula obedecera ao seguinte 
esquema: dentro de 15 (quinze) dias contados da decretação da falência,  sera  levantado um balanço 
geral, cujo objetivo  sera  apurar o valor de escrita dessas quotas; o valor apurado de acordo com tal 
balanço ou o prego apurado com base na media dos lucros, conforme o que prevaleça, devera ser 
depositado à disposição do juizo falimentar ou, mediante a devida autorização judicial, pago aos 
sucessores ou a quem legalmente representá-los. 

Junta comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empress, WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA  
AIR!:  332.0686279-0 Piotocolo: 66-2019/210872-7 Date do protocolo. 10/04/2019 
CERTIFIc0 O ARQUIVANENTO eM 11/04/2019 SOB 0 NOICIRO 00003577300 e demais constantee do termo de 
autenticação. 
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CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — CASOS OMISSOS. 

Os casos omissos no presente contrato social serão resolvidos pelas disposições legais aplicáveis, 
observando-se a analogia, a equidade e os demais princípios de direito que regem a espécie, com 
aplicação supletiva da Lei 6.404/76 e suas atualizações. 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, obrigando-se por si, seus herdeiros e 
sucessores. 

Rio de Janeiro (RJ), 15 de março de 2019. 

PRAXAIR HOLDING LATINOAMERICA S.L. 
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Diretores eleitos: 
Os Diretores eleitos apresentaram declaração, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei 
especial de exercer a administração da Sociedade, nem condenados ou sob efeitos de condenação, 
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de 
consumo, a fé publica ou a propriedade. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— LIQUIDACÃO DA SOCIEDADE, 

Por deliberação das s6cias, será decidida a liquidação da Sociedade, prevendo-se, então, no mesmo 
instrumento em que for tomada tal deliberação a forma como será procedida a liquidação da 
Sociedade e quem será o liquidante. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DELIBERACCiES SOCIAIS. 

As deliberações  socials,  salvo quando implicarem em alteração do contrato social, serão objeto de 
Reunião de Sécias Quotistas, sendo válida a convocação feita por escrito, através de correio 
eletrônico, com a antecedência de no mínimo 8 (oito) dias da data da realização da reunião.  Ream  
dispensadas as formalidades de convocação, quando comparecer a totalidade dos quotistas 
reunião. As deliberações das sécias serão tomadas com a presença dos quotistas que representem o 
quorum  minim°  exigido em lei. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO.  

Os representantes das sodas declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei 
especial de exercer a administração da Sociedade, nem condenados ou sob efeitos de condenação, a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, a  tit  
pública ou a propriedade. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — FORO.  

As sécias elegem o foro da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro para dirimir eventuais 
questões decorrentes do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
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o Três Lagoas: 35.820.448/0192-36  

Jr 

 Rodovia BR - 158, S/N, KM 298, Bairro Jardim Santa  Lourdes  - Três Lagoas - Estado de Mato Grosso .,  
do Sul- CEP 79641-300. 

Lis /4. 

Juridice 

'9C/r0 tç?' 
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WHITE MARTINS GASES  INDUSTRIAIS  LTDA. 
CNPJ/MF 35.820.448/0001-36 

NIRE 3320686279-0  

TRIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

ANEXO I 

DISTRITO FEDERAL 

o Brasilia:  35.820.448/0018-84 
SIA/SUL Trecho 03, Lotes 1125,  Brasilia,  para SIA/SUL Quadra 03, 1125,  Brasilia,  CEP 71200-030. 

ESPÍRITO SANTO 

o Aracruz: 35.820.448/0180-00 
Caminho Barra do Riacho, s/n, Bairro Barra do Riacho, Aracruz, CEP 29197-551. 

o Cariacica: 35.820.448/0019-65  
Rod.  BR262, S/N, KM2, Vera Cruz, Município de Cariacica, estado do Espirito Santo, CEP.: 29146.797.  

o Três Lagoas: 35.820.448/0198-21 
Rodovia BR 158, KM 231, Bairro Zona Rural - Três Lagoas - Estado de Mato Grosso do Sul, CEP 
79600-000. 

o Três Lagoas: 35.820.448/0210-52 
Rodovia BR 158, KM 298, parte, s/n, Bairro Jardim Santa  Lourdes, Tres  Lagoas, Estado de Mato Grosso 
do Sul- CEP 79641-300. 

MINAS GERAIS 

o Barão de Cocais: 35.820.448/0045-57 
Av. Gehilio Vargas, s/n, Barão de Cocais, CEP 35970-000. 

o Belo Horizonte (Barreiro): 35.820.448/0041-23 
Rua Olinto Orsino, s/n, Barreiro, Belo Horizonte, CEP 30610-030. 

o Belo Horizonte (Barreiro): 35.820.448/0202-42 
Avenida Olinto Meireles 65, Bairro Barreiro, Belo Horizonte, CEP 30640-010. 

o Carlacks: 35.820.448/0181-83 
Rua Leopoldina, s/n, Bairro Vasco da Gama, Cariacica, CEP 29140-080.  

o Betim: 35.820.448/0154-00 
Estrada da Petrobrds, s/n, parte, Vila Esperança, Betim, CEP 32605-608. 

o Congonhas: 35.820.448/0133-86  
Rod.  MG 443, s/n, km 3 a 5, Zona Urbana Especial do Complexo Sidernigico da Açominas, Município de 

Congonhas, Estado de Minas Gerais, CEP.: 36415-000. 

o Contagem: 35.820.448/0030-70 
Rua Cristiano Franga Teixeira Guimarães, 50, Cinco, Centro Industrial, Contagem, CEP 32010-130. 

o Divindpolis: 35.820.44W0043-95 
Rua Benedito Gonçalves, s/n, lote 33 O-K, zona 31, Cidade Industrial Cel. J. Rabelo, Divin6polis, CEP 
35502-287. 

o Divincipolis: 35.820.448/0137-00 
Rua Benedito Gonçalves, 2320, Cidade Industrial, Divin6polis, CEP 35502-287. 

o Iguatama: 35.820.448/0134-67 
BR 354, Km 451, s/no (parte), Distrito Industrial, Iguatama., CEP 38910-000. 

o Serra: 35.820.448/0179-69 
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 930, Jardim Limoeiro, Serra, CEP 29163-970. 

o Serra: 35.820.448/0194-06 
Av. Acesso Rodoviário, s/n°, Od 02,  Mod.  08,  urns,  Serra, CEP 29161-376. 

GOIÁS 

o Goiânia: 35.820.448/0023-41 
Av.Engenheiro Fuad Rassi, 726, Vila Jaraguá, Goiânia, CEP 74655-030. 

o Hidrolândia: 35.820.448/0162-10 
Loc. Lote 02 Imóvel 01, s/n,  Area  B, Zona Exp. Industrial, Hidrolándia, CEP 75340-000. 

MATO GROSSO DO SUL 

o Campo Grande: 35.820.448/0025-03 
Av. Costa e Silva, 775/801, Vila Progresso, Campo Grande, CEP 79050-010.  

o ipatinga: 35.820.448/0036-66 
Av. Pedro Linhares Gomes n°4250, Bairro Industrial, Ipatinga, CEP 35160-291. 

o IpatInga: 35.820.448/0155-91 
Rodovia BR 381, Km 210, Bairro Horto, Ipatinga, CEP 35160-291. 

o Jeceaba: 35.820.448/0195-89 
Rua Industrial, s/n, Distrito Industrial, Jeceaba, CEP 35498-000. 
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o Canoes: 35.820.448/0117-66 
Rua Antonio  Frederico  Ozanan, s/n°, SA() Luis,  Canoas,  CEP 92420-360. 

o Caxias do Sul: 35.820.448/006147 
Rua  Jacob  Luchesi, n° 2772, Loja A, Santa Catarina, Caxias do Sul - Rio Grande do Sul. 

o Charqueadas: 35.820.448/0190-74 
Av. Getúlio Vargas, n° 3200/B, Centro, Charqueadas, CEP 96745-000. 

o Cruz Alta: 35.820.448/0059-52 
Rua Gal.  Osório,  1334, Centro, Cruz Alta, CEP 98005-150. 

o Sapucaia do Sul: 35.820.448/0063-39 
Estrada Federal, BR 116, 865, Km 19, para Bairro Colonial, Sapucaia do Sul, CEP 93212-220. 

RIO DE JANEIRO 

o Barra Mansa: 35.820.448/0171-01 
Rodovia Presidente Dutra, s/n°, Km 283, Pombal, Barra Mansa, CEP 27365-000. 

o Duque de Caxias: 35.820.448/0153-20 
Rua Guianas, 80, Campos Eliseos, Duque de Caxias, CEP 25225-170. 

o Duque de Caxias: 35.820.448/0167-25 
Av. Fabor, 2971, Campos Eliseos, Duque de Caxias, CEP 25225-030. 

o Maca6: 35.820.448/0012-99 
Rua Abiho Fernandes Bandeira, n° 188, Quadra W3, Lote 004A, Vale Encantado, Macaé, CEP 27933- 
440. 

o Mace& 35.820.448/0184-26 
Rodovia Amaral Peixoto, 11.000, Bairro Imboassica, Macae, CEP 27973-030. 

o Rio de Janeiro (Ex-Barra  da  Tijuca): 35.820.448/0203-23 
Avenida Pastor Martin Luther King Jr. n° 126, Sala 703 e 704, Ala C  Bloco  10,  parte, Bairro  Del  Castilho,  
CEP 20760-005 

o Rio de Janeiro (Cachambi): 35.820.448/0007-21. 
Rua Guianas, n°80, Campos Elisios, Duque de Caxias, CEP 25225-170. 

o Rio de Janeiro (Cordovii): 35.820.448/0006-40 
Rua Aricambu, 65, com entrada suplementar pela Rua  Schultz  Wenk, 1301, Cordovil, CEP 21012-050. 

o Rio de Janeiro  (Del  Castilho- CENA 1): 35.820.448/0189-30 
Av. Pastor  Martin Luther King Jr.  n° 126, Bloco 10, Ala C, 60  andar, (salas 603 e 604) e 70  andar (salas 

701) Bairro  Del  Castilho, CEP 20760-005. 

o Rio de Janeiro (Del  Castilho  -  CENA  2): 35.820.448/0201-61 
Avenida Pastor Martin Luther King Jr. n° 126,  bloco  10,  salas  305 e 306,  Bairro  Del  Castilho,  CEP 20760- 

005. 

o Rio de Janeiro (Madureira): 35.820.448/0185-07 
Rua Job) Vicente, n° 187, Madureira, Rio de Janeiro-RJ  - CEP 21340-020. 

o Santa Cruz: 35.820.448/0191-55 
Av.  Joao  XXIII, s/n° - pane, Santa Cruz, CEP 23570-000. 

o Volta Redonda: 35.820.448/0002-17  
Av.  Lions Club, 1555,  Sessenta,  Volta Redonda, CEP 27255-430. 

C.'") 
C.) 
CN) 

•  
o Jam  Mon!evade: 35.820.448/0135-48 
Av. Getúlio Vargas, 200, Centro, João Monlevade, CEP 35930-395. 

o Juiz de Fora: 35.820.448/0046-38 
BR 040, s/n°, km 767, Juiz de Fora, CEP 36039-080. 

o Montes Claros: 35.820.448/0126-57 
Av. Comendador Antônio Loureiro Ramos n° 540, Distrito Industrial, Montes Claros, CEP 39404-620. 

o Santa Bárbara: 35.820.448/0044-76 
Fazenda  Sao  Bento s/n, Distrito Barra Feliz, Santa Bárbara, CEP 35960-000. 

o Uberlândia: 35.820.448/0039-09 
Av. Jose Andraus Gassani, 1898, Cidade Industrial, Uberlândia, CEP 38402-324. 

PARANÁ 

o Araucária: 35.820.448/0164-82 
Rua Dr.a Eli Volpato, n° 888, Chapada, Município de Araucária, Estado do  Parana,  CEP.: 83707-746. 

o Londrina: 35.820.448/0054-48 
Rua Oswaldo Aranha, 100, Bairro Ciclo 2, Londrina, CEP 86067-090. 

RIO GRANDE DO SUL 

o Sapucaia do Sul: 35.820.448/0209-19 
Av. Borges de Medeiros, 650 , bairro Colonial, Sapucaia do Sul-RS, CEP 93.212-110. 

o Triunfo: 35.820.448/0064-10 
Ill Polo Petroquimico, s/n, lote 26, Passo Raso, Triunfo, CEP 95840-000. 

Junta Comercxal do Estado do Rio de Janeiro 
EMpreSd,  WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS LEDA  
EIRE,  332.0666275-0 Protocolo: 66-2019/2106/2-7 Data do  protocol°,  10/04/2019 
CERTIFICO C ARQUIVAMENTO em 11/04/2019 5011 C MAURO 00003577300 e  domain  constantes do termo de 
autenticapAo. 
Autenticatio. 010EBB44904CFAE06017ERMOCDCB4251904154940265577FE2142CA98641145 
Para validar o documento  aces..  http://wwm.juderja.rj.gov.br/servicoa/chanceladigital,  informe o n.  de protocolo. Pap.  15/2 

Junta Commrcial do Estado do Rio dm Janeiro  
Empress,: WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 
MIRE: 312.0686279-0 Protocolo, 66-2015/210672-7 Data do protocolo. 10/04/2019 
CERTIFICO 0 ARQUIVAMENTO em 11/04/2015 SOB 0 Nti002140 00003577300 e demais constantes do termo de 
autenricapio. 
AurenricatAo: 012.8440E4CPAE06E126571130C11014251904154945569577FE1142CA9064405 
Para nelidoa o documento acesse hitp://www.juderja.rj.gov.basetvicos/chanceladloaral,  intorme o n.  de protocolo. Rag. 16/21 
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o Jacarei: 35.820.448/0100-18 
Rodovia Geraldo Scavone, 2.200, Bairro Jardim Califórnia, Jacarei, CEP 12305-900. 

o Jacarei: 35.820.448/0199-02 
Av. do Cristal n°540, bloco B, Jardim das Indústrias, Jacarei, CEP 12311-900. 

o Jacarei: 35.820.448/0207-57 
Av. Malek Assad, n° 1075, Jardim santa Maria, Jacarei,  Sao  Paulo CEP 12328-080. 

o Jundial: 35.820.448/0103-60 
Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno  Couto,  500, Distrito Insdustrial, Jundiai, CEP 13212-240. 

o Mauti: 35.820.448/0166-44 
Avenida das Indústrias 412, parte, Jardim  Sonia  Maria, Mau& CEP 09380-435. 

o Mogi das Cruzes: 35.820.448/0090-01 
Rua  Joao  Cardoso de Siqueira Primo, 65, conjunto 52, Vila Helio, Mogi das Cruzes, CEP 08710-540. 

o Osasco: 35.820.448/0069-24 
Avenida dos Autonomistas, 4192, Jd. Granada, Osasco, CEP 06090-015. 

o Osasco: 35.820.448/0142-77 
Av. Vicente R. Da Silva, 828/850, Jardim Piratininga, Osasco, CEP 06230-100. 

o Paulinia: 35.820.448/0182-64 
Antonio Fadim, 2500, Bairro Bonfim, Paulinia, CEP 13140-000. 

o Campinas: 35.820.448/0085-44 
Rua Luiz Fernando Rodrigues, 1951, Boa Vista, Campinas, CEP 13024-500. 

o Cubatio: 35.820.448/0141-96 
Estrada Engenheiro  Plinio  de Queiroz, s/n, Piassaguera, Cubatão, CEP 11570-900. 

o Cubatão: 35.820.448/0168-06 
Estrada Sr. Rene Fonseca, s/n, Piagaguera, Cubatão, CEP 11535-200. 

o Cubatão: 35.820.448/0174-54 
Estrada Piagaguera, Km 6, Aciaria 1, Av.  Plinio  de Queiroz, s/n°  (FOX),  Bairro Industrial, Cubatão, CEP 
11573-900. 

Junta Commrcial do Estado do R20 de Janeiro 
Empresa:  WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 
MIRE: 332.0686279-0 Protocolol 66-2019/210872-7 Data do protocolo: 10/04/2019 
CERTIFICO 0 ARQUIVAMENTO em 11/04/2019 SOB 0 NUMERO 00003E17300 e demais constantea do  term°  de 
autenticaNia. 
Autenticacdo; 012E2044ED4cFAED6E17287010CDCB425190415494B069577FB3142OA9464A05 
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/eervicos/chanceladigital,  informe o n.  de protocolo. Pag. 19/21 

CA) 

o Volta Redonda: 35.820.448/0140-05 
Rua Oito n° 638, Vila Santa Cecilia, Volta Redonda, CEP 27211-130. 

SANTA CATARINA 

o Barra Velha: 35.820.448/0183-45 
BR 101, KM 84-85, Bairro  Sao  Cristovão, Barra Velha, CEP 88390-000. 

o Joinville:  35.820.448/0107-94 
Rua Albano Schmidt, 2850, Boa Vista,  Joinville,  CEP 89206-001. 

o içara: 35.820.448/0205-95 
Rodovia SC 443, s/n, Km 01, Bairro Presidente Vargas, Igara, Estado de Santa Catarina, CEP 88.820- 
000.  

SAO PAULO 

o Americana: 35.820.448/0159-15  
Av.  Nicolau Joao Abdalla, 2.220, Vila Bertini, Americana, CEP 13473-625. 

o Bauru:  35.820.448/0095-16 
Joao Costa Martin, 1-65, Distrito Industrial,  Bauru,  CEP 17034-480. 

o Cagapava: 35.820.448/0105-22 
Rodovia Pres. Dutra, km 136,30, Sta. Lucia, Cagapava, CEP 12283-510. 

Junta Comercial do E•rado do Rio da Janeiro 
Empresa:  WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,  
WIRE,  332.0686279-0 Protocolo: 66-2019/210072-7 Data da protocolo. 10/04/2019 
CERTIFICO C ARQUIVAMENTO em 11/04/2019 SOB 0 1101411R0 00003577300 e  &maim  constantes do tenso de 
outenticapAo. 
Autenticapao: 0113112844ED4OFABDEE17EB7BSOODCB4251904154948269577FE1142CA9864205 
Para validar o documento acesae http://matr.jucerje.r).gov.br/servicoo/chanceladigltal, intorme o n? de protocolo_ Pao.  17/2  

o Diadema: 35.820.448/0081-10 
Av. Casa Grande, 2.422, Piraporinha, Diadema, CEP 09961-350. 

Guarulhos(Fedex):35.820.448/0211-33  
Rodovia Presidente Dutra, Km 228, s/n, (parte). Várzea do Palácio, Guarulhos,  Sao  Paulo, CEP: 07034-
010 

15 

o Piracicaba: 35.820.448/0099-40 
Rua Miguel Luiz de Souza. 100, Vila Resende, Piracicaba, CEP 13412-201. 

o Piracicaba: 35.820.448/0208-38 
Avenida Primeiro de Agosto, n°646, Areião, Municipio de Piracicaba, Estado de  Sao  Paulo, CEP.' 
13.414-030. 

o Piracicaba: 35.820.448/0071- 49 
Av. Dona Francisca, 251, Vila Resende, CEP 13405-259. 

o Rio Claro: 35.820.448/0193-17 
Avenida CAF-Christiano A. Frederich e Cia 660, Distrito Industrial, Rio Claro, CEP 13505-645. 

o Santo André: 35.820.448/0098-69 
Av. Pres. Costa e Silva, 2629, Capuava, Santo  Andre,  CEP 09270-000. 

o Santo André: 35.820.448/0196-60 
Estrada de Ferro Santos Jundiai, s/n°, km 38, Bairro Vila Elclor, Santo  Andre,  CEP 09154-900. 

_L  a Mar 

it)Juridic° 
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CARLOS ALBERTO HEITOR DE PAIVA 

C  DEN -FfA5fft8IT • nagiii 
Cotre (21 )3273-
as limas de 

o Sorocaba - 35.820.448/0214-86 
Rua Anuar Dequech, n°550, parte, Iporanga, Sorocaba-SP. CEP.: 18087-157. 

o Suzano: 35.820.448/0206-76 
Avenida  Nadir  Dias de Figueiredo, n° 496 - parte, Bairro Jardim  Miriam, Suzan°,  Estado de  Sao  Paulo, 
CEP: 08613-370 

o Serteozinho: 35.820.448/0094-35 
Avenida M. Sergio Canciam, n°5093, Setor Industrial, Sertãozinho, CEP 14176-503. 

o Sorocaba - 35.820.448/0212-14 
Rua Anuar Dequech, n°550, parte, lporanga, Sorocaba-SP. CEP.: 18087-157. 

o Vinhedo -35.820.448/0213-03 
Rua Iracema Lucas, 255, Distrito Industrial Benedito Storani, Vinhedo/SP CEP.: 13.288-172. 

"Esta é a última página da Trigésima  Quarts  Alteração do Contrato Social da  White  Martins Gases 
Industriais Ltda. de 15 de março de 2019." 

Rio de Janeiro, 15 de março de 2019.  

WHITE MARTINS GASES  INDUSTRIAIS  LTDA. 

Avenida Pastor Martin Luther King Jr., n° 126,  Bloco  10, Ala A,  sala  401, Del  

Castilho,  Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 

CEP: 09.850-070. 

Ref.:  Renúncia h administracio da Sociedade 

Prezados Senhores, 

Eu, CARLOS ALBERTO HEITOR DE PAIVA, brasileiro, casado, contador, 

portador da carteira de identidade n° 106.973/0-8 expedida pelo  CRC-RJ e 

inscrito no CPF/MF sob o n° 997.524.417-34, com endereço comercial na 

Avenida Pastor Martins  Luther King Jr.,  n° 126, Bloco 10, Ala A, sala 401,  Del  

Castilho, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, venho, pela 

presente, apresentar a minha renúncia ao cargo de Diretor da sociedade 

denominada  WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA., inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 35.820.448/0001-36, com sede na Avenida Pastor  Martin 

Luther King Jr.,  n° 126, Bloco 10, Ala A, sala 401,  Del  Castilho, Município do 

Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20760-005. 

17 

Atenciosamente, 

Junta Comercial do Estado da Rio de Janeiro Junta Comercial do Estado do Rio da Janeiro 

Empresa:  WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS LIDA 
RIPE: 312.0686279-0 Protocolo, 8.6-2019/2100/2-7  Oats  do prOtocolo: 10/04/2019 
CERTIFICO 0 ARQUIVAMENTO em 11/04/2019 SOB 0 NÚMERO 00003577300 e deseds constantes do termo de 
antentica0o. 
Autenti00050: 011110844804CFAE061817E57030000042519041549411069577FE3142CA9964A85 

31_1077i 1  A. 
Empresa:  WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA  
DIRE, 132.0686279-0 Protocolo: 66-2019/210872-7 Data do paotocolo. 10/04/2019 
CERTIFICO 0 ARQUIVAMENTO em 11/09/2019 SOB 0 NUMERO 00003577300 e demais constantes do t•rmo de 
autenticacio. 
A15e0tioacAo: 018.844804CFAE06E17E87030C0C942519G415494S869577FE3142CA9864A85 

• lUrri 

• 

:A) 

Para valida1 o  documents  acesse http://nen.jucerja.r).gov.br/servicos/chanceladigital, info e o n. de protocolo. Pag. 19/2 Para validar o documento 000000 http://www.3ucer2a.rj.gov.br/servicos/chanceladigltal, informe o 0.  de prococolo. Pao.  20/ 
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PP DE INSCRIÇÃO NO CMPJ 

35.820.448/000146 

1. IDENTIFICAÇÃO  

I

NOME EMPRESARIAL (Tema  ON  denornInaoio)  

WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 

2. MOTIVO DO PREENCHIMENTO 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA. CNPJ 

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ 

A análise e o deferimento deste documento sera efetuados pelo seguinte órgão: 

• Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 

PROTOCOLOREDESIN 

RJN1922383427 

CPF 

108.527.308-37 

NOME 

EDSON DE ARAUJO 

DATA LOCAL 

21/03/2019 

RALAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO 

202 Aiteracao da pessoa fisMa responsivei  parent*  o CNPJ 
Quadro de Sócios e Administradores • QSA 

Namero de Control*: R/67991108 - 36620440000138 

3. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURIDICA 

4. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL 

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 071.967.557-07 

Apnreado pele Instrur,Ao NormetIva  re  1.6134, de 06 da nato de 2016 

Junta Comercial do E•tado do Rio de Janeiro 
Empresa:  WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 
RIM: 332.0606279-0  Protocol°,  66-2019/210872-1 Data do protocolo: 10/04/2019 
CERTIFICC 0 ARQUIVAMENTO em 11/04/2019 SOB 0  NORM  00007577300 e domai. constantes do  term°  de 
autenticagao. 
000enticagio: 015109440040F0E060111237830C0C642519041549498695/71E314200154005 
Para validar o  document° aces.  http://www.jucerja.r].gov.br/servicos/chanceladigital, Informe 0 0.  de protocolo.  an. 21/21 



18/06/2020  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

35.820.448/0025-03 
FILIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

20/10/1989 

NOME EMPRESARIAL  
WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
71.20-1-00 -Testes e análises técnicas 
72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e  naturals  
80.20-0-01 -Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 
86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

AV  COSTA E SILVA 
NUMERO 

775 
COMPLEMENTO  
801 

CEP 

79.050-010 
BAIRRO/DISTRITO 

VILA PROGRESSO 
MUNICÍPIO 

CAMPO GRANDE 
UF 

MS 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(067) 7422-022 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
AY***  

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

r: G 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 18/06/2020 às 12:44:20 (data e hora de  Brasilia).  Página: 1/1 

1/1 



08/04/2020  

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: WHITE MARTINS GASES  INDUSTRIAIS  LTDA 
CNPJ: 35.820.448/0001-36  

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do  art.  151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do  art.  151 do CTN, 
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos 
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins 
de certificação da regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos  arts.  205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

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 alíneas '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://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida ás 15:03:11 do dia 08/04/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 05/10/2020. 
Código de controle da certidão: DAB5.17D0.0121.24A3 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. • 

1/1 



A Autenticidade desta cert Ao poderá ser confirmada na pagina da 
Secretaria de Estado de Fazenda www.sefaz.ms.gov.br  ) u da Procuradoria- 
Geral do Es .br ). 

JosecApV•culd6', Belied ifeltima  
Procurador  do  Estado  Chefs 

Mutt. 1?764021 OAB/MS 4806 

J38  

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

CERTIDÃO CIRCUNSTANCIADA - COM EFEITO DE NEGATIVA 
NUM° 133910/2020 

Contribuinte :  WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 
CCE : 28.258,818-3 

A presente certidão tem os mesmos efeitos da certidão negativa de dé-
bitos, expedida de acordo com o  art.  294 da Lei n. 1810, de 22 de Dezembro 
de 1997, por existirem, em nome do contribuinte acima identificado, cré-
ditos tributários constituídos, inscrito ou não em divide ativa, pendente de 
pagamento, na(s) condição(6es) abaixo especificada(s): 

Exigibilidade  suspense,  nos termos do  art.  300 da Lei n° 1.810/97, 
c/c o  art.  108 da Lei n°  2.315, de Outubro de 2001 e  art.  206 do Código Tri-
butário Nacional: 

Tipo: Referência: Vínculos: Embasamento: 

ALIM 042364-E 28.258.818-3 Com recurso voluntário — 
Contencioso Administ, 

COA T 1895/2016 28.258.818-3 Executivo Fiscal com penhora 
efetiva 

COA T 498/2016 28.258M18-3 Executivo Fiscal com penhora 
efetiva 

CDA T 499/2016 28.258.818-3 Executivo Fiscal com penhora 
efetiva 

Esta certidão refere-se à situação Tributária do contribuinte no âm-
bito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado, 
ficando ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, cons-
tituir, inscrever e cobrar créditos tributários anteriores e posteriores, 
inclusive no período compreendido nesta certidão. 

Certidão emitida As 16:03:27 horas do dia 25/05/2020 (Hora e data - 
ME).  

CertidAo valida ate sessenta dias a contar da data de sua expedioão.  

e-mail: sercucob fazenda.ms.gov.br  
www.sefaz.ms.gov.br  



SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA 
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS GERAIS, COM EFEITO NEGATIVA 

N° 105426/ 20- 82 

DADOS DO CONTRIBUINTE  

Nome/Razão Social:  WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 
CPF/CNPJ: 35.820.448/0026-03 
ENDEREÇO: AVENIC COSTA E SILVA N°:775 
iCOMPLEMENTO:801 BAIRRO:VILA PROGRESSO 
CIDADE: CAMPO GRANDE UF:MS CEP: 79050-001 

Em cumprimento à solicitação, ressalvado o direito de a Fazenda Pública 
Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que 
venham a ser apurados e comprovados, CERTIFICAMOS, para fins de direito, que esta Certidão 
refere-se a débitos Tributários e não Tributários restrita ao Cadastro Fiscal Imobiliário e 
Mobiliarios do CPF ou CNPJ do Contribuinte acima identificado. 

CONSTATAM PENDÊNCIAS em nome do Contribuinte até a presente data, 
referente a débitos na inscrição n° 57871008 , CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE 
SUSPENSA OU COM DÉBITOS VINCENDOS, conforme processo n°000000/0000/00 

A presente CERTIDÃO tem os mesmos efeitos de CERTIDÃO NEGATIVA DE 
DÉBITOS GERAIS, por força do exposto nos artigos 151 e 206 do Código Tributário Nacional. 

O prazo de validade da presente CPDGCEN será de 60 (sessenta dias) a contar 
da data de sua emissão, com fulcro no  art.  7° do Decreto n. 12124. 

A presente Certidão foi emitida de acordo com a denominação oficial do  
Aft  contribuinte, tem eficácia até a data de validade desde que sem rasuras e acompanhada da guia 
w DAM paga. 

Validade até: 16/08/2020 

Campo Grande - MS, 17 junho 2020 

A, NEL B0RGEJ ALEGRE 
DIVISÃO DE ARR CAD/WA°. 

SEF1 

Certidão emitida em conformidade com o Decreto n°. 12124 de 22/04/13. 
A aceitação desta Ceritid8o está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, 

no endereço eletrônico http://www.campogrande.ms.gov.br/sefin   
Códiôo de Autenticidade: C203C0F36CE2411308E6EEC81CDF8C286  
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CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 
COM EFEITO DE NEGATIVA 

Nome:  WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 35.820.448/0025-03 
Certidão n°: 6655871/2020 
Expedição: 16/03/2020, As 17:07:39 
Validade: 11/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que  WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito (a) no CNPJ sob o n° 

35.820.448/0025-03, CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas 
no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade 
suspensa: 
0101500-46.1999.5.01.0017 TRT 01' Regido * 
0044400-11.2006.5.01.0043 - TRT 01' Regido * 
0095600-05.1994.5.01.0067 - TRT 01' Regido * 
0296000-95.1996.5.02.0371 - TRT 02 Região ** 
* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora 
de bens suficientes. 
** Débito com exigibilidade suspensa. 
Total de processos: 4. 
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 A data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos 
da negativa  (art.  642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do 
Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da 

suges. • . 
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PODER JuDicIARIn 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou 
garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens 
suficientes. 

• 

• 



Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 35.820.448/0025-03 

Razão SOCiai:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 

Endereço: AV  COSTA E SILVA 775 801 / VILA PROGRESSO / CAMPO GRANDE / MS / 
79000-000 

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 Servico - FGTS. 

0 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:18/03/2020 a 15/07/2020  

Certificação Número: 2020031801221970266731 

Informação obtida em 03/04/2020 11:02:29 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

03/04/2020 Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar 

 

Imprimir 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf 1/1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAi 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

CNPJ 03.155.934/0001-90 

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDO 

Tendo em vista a solicitação da Gerência de Saúde na: 
"AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUIDO, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS LEITOS DE U.T.I - 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL" - 
SOLICITADO PELA GERÊNCIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PEDIDO DE 
COMPRA N° 51/2020 — LEI 13.979/2020 e DECRETO MUNICIPAL N° 34/2020"., 
apresente dispensa consiste na contratação que forneça o objeto desejado, além de 
possuir regularidade fiscal e trabalhista. 

Contudo, após análise, verificou-se que as empresas:  WHITE  
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, inscrita no CNPJ: 35.820.448/0025-03, 
encontram-se em situação legal de regularidade fiscal para a contratação, através de dispensa 
de licitação, LEI 13.979/2020 e DECRETO MUNICIPAL N° 34/2020, que dispõe sobre 
compras emergenciais em virtude da pandemia mundial causada pelos  virus  do coronavirus. 

/ ( /— • 
VIVIANE RI IOBOARIMCAPILE 
Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos 

Conforme Portaria n°. 243/2019 

Praga Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343 — Telefax (0**67) 3409-1500 — CEP 79950-000 —  e-mail:  licitacaognavirai.ms.gov.br  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAi 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

CNPJ 03.155.934/0001-90 

JUSTIFICATIVA DE PREÇO 

Foram apresentados pela Gerência de Saúde, os documentos: 

• Comunicação Interna n°: 094/2020/GESAU/PLAN 

• contendo a necessidade; 

• Solicitação de compra n° 051/2020; 

• Documentos de natureza fiscal das empresas com ofícios 

137/2020/N.L.C. confirmando o interesse e a proposta 

(ampla pesquisa de mercado); 

Verificou-se pelo mapa comparativo de preço que, as empresas 
que ofertaram melhores ofertas e apresentaram condições para contratação são  WHITE  
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, inscrita no CNPJ: 35.820.448/0025-03; 
foram as indicadas, sendo assim encaminhou documentos necessários para formalização do 
procedimento. 

Avaliados os documentos. Sugiro pela CONFORMIDADE.  Adote 
procedimento de Dispensa por Justificativa,  através de dispensa de licitação, amparada na 
LEI 13.979/2020 e DECRETO MUNICIPAL N° 34/2020, que dispõe sobre compras 
emergenciais em virtude da pandemia mundial causada pelos  virus  do coronavirus. 

j 
VIVIANE RIBEIRO BOGARIM CAPILÉ 
Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos 

Conforme Portaria n°. 243/2019 

Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343 — Telefax (0**67) 3409-1500 — CEP 79950-000 —  e-mail:  licitacao@navirai.ms.gov.br  



• 

• 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAi 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

CNPJ 03.155.934/0001-90 

INDICAÇÃO DO OBJETO E DO VALOR ESTIMADO 

Solicitante: Gerência de Saúde 

Solicitação: COMUNICAÇÃO INTERNA N° 094/2020/GESAU/PLAN 

Ob j eto: 

"AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO OXIGÊNIO MEDICINAL 
LIQUIDO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER 
OS LEITOS DE U.T.I - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO 
HOSPITAL MUNICIPAL" - SOLICITADO PELA GERÊNCIA DE 
SAÚDE ATRAVÉS DO PEDIDO DE COMPRA N° 51/2020 — LEI 
13.979/2020 e DECRETO MUNICIPAL N° 34/2020"." 

Pesquisas: 

Pesquisa de preço de mercado: 

Responsável pela veracidade da mesma: 
Valéria Regina Souza Ramos — Matricula 8015-2 

,./ Gerência de Saúde 
Mapa Comparativo de Preços n°. 710/2020 

Viviane Ribeiro Bogarim Capilé — Matricula n° 2599-5 

Licitante Vencedora 

Empresas Vencedoras:  WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, 
inscrita no CNPJ: 35.820.448/0025-03 

ITEM: 001 

VALOR TOTAL: R$ 105.000,00 (Cento e cinco mil reais). 

Pelo exposto, encaminho para abertura de procedimento de contratação, através de 

dispensa de licitação, nos termos LEI 13.979/2020 e DECRETO MUNICIPAL N° 34/2020, 
que dispõe sobre compras emergenciais em virtude da pandemia mundial causada pelos  virus  

do coronavirus, em conformidade com a justificativa constante nos autos. 

Navirai — MS, de 

 

de 2020. 

  

/ 7/07Y -'// 
VIVIANE RIBEIRO BOGARIM CAPILÉ 
Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos 

Conforme Portaria n°. 243/2019 

Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343 — Telefax (0**67) 3409-1500 — CEP 79950-000 —  e-mail:  licitacao(knavirai.ms.gov.br  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAi 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

CNPJ 03.155.934/0001-90 

DESPACHO 

Analisando o pedido e os procedimentos, cujo objeto 6: "AQUISIÇÃO DE 

MEDICAMENTO OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUIDO, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS LEITOS DE U.T.I - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
DO HOSPITAL MUNICIPAL" - SOLICITADO PELA GERÊNCIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO 
PEDIDO DE COMPRA N° 51/2020 — LEI 13.979/2020 e DECRETO MUNICIPAL N° 34/2020". 

Manifesto concordância com o prosseguimento do procedimento de compra, como 
Dispensa por Justificativa, após verificação de reserva orçamentária. 

Navirai — MS, de de 2020.  

SÉRGIO H''S UE DOS SANTOS 
Gerente de  in Ordenador de Despesas  

Con eto n°. 042/2018 

AU ZACÃO  

Apreciando todos os documentos em anexo e considerando as 
pertinentes justificativas para o objeto: "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO OXIGÊNIO 
MEDICINAL LIQUIDO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS LEITOS 
DE U.T.I - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL" - SOLICITADO 
PELA GERÊNCIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PEDIDO DE COMPRA N° 51/2020 — LEI 13.979/2020 e 

DECRETO MUNICIPAL N° 34/2020"." Estando tudo em conformidade com as determinações 
legais, autorizo a abertura do procedimento de compra, pelo instituto cabível. 

Praga Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343 — Telefax (0**67) 3409-1500 — CEP 79950-000 —  e-mail:  licitacao(knavirai.ms.gov.br  



Mato Grosso do Sul , 26  dc  Outubro de 2010 • Diário Oficial dos Municípios do  Bold°  do Mato Grosso do Sul •ANO I N" 0199 

ANTONIO  ÂNGELO GARCIA DOS SANTOS, Prefeito 
Municipal de Inocência MS, no uso de suas atribuições 
legais, 

DECRETA: 

Artigo 1° - O artigo 1, inciso  III.  itens 1 c 2 do Decreto 
104/2009, de 22 de julho de 2.009, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Ill — Representantes do Segmento dos Usuários: 
1- Titulares 
— Alismar Aparecida da Silva 
- Amilion Orgcda Queiroz 
- Alinete Rodrigues Corrêa Pareeis 
- Neidivina Lopes de Oliveira Amorim 

2- Suplentes 
• Antonio Lure da Cunha Carvalho 
- Ana Aparecida Pcreira 
- Amélia Aparecida  dc  Souza Oliveira 
- Mércia Regina de Oliveira Gomes •  Artigo 2' - Este Decreto entrará cm vigor na data de sua 
publicagio. 

Artigo 3"- Revogam-se as disposições em contrario. 

Gabinete do Prefeito, aos treze dias do mês de outubro do ano 
de dois mil e dez.  

ANTONIO  ANGELO GARCIA DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

Registrado em livro próprio e publicado por armação no local 
de costume, na data supra. 

PAULO BARBOSA VALADA0 
Secretário Municipal de Administração 

Publicado por: 
Jackeline Oliveira da S Ferreira 

Código Identificador: 85413729 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

• PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAi  

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO 
LEI N° 1534/2010 

do Município de Naviral,  bent  como dos órgãos da 
administração indireta,  suits  autarquias e fundacties.  

Art.  2° A edição do Diário Oficial dos Municípios do Estado 

do Mato Grosso do Sul  sera  realizada  am  meio eletrônico e 
atenderá aos requisitos de autenticidade, inicgridade, validade 
jurídica e interoperabilidatle da Infra-Estrutura de Chaves 
Públieas Brasileira - 1CP Brasil, instituída pela Medida 
Provisória n" 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.  

Art.  30  A edição eletrônica do Mario Oficial dos Municípios 
do Estado do Mato Grosso do Sul  sera  disponibilizada na rede 
mundial de computadores, no endereço eletrônico 
www.diariomunicipal.com.briassomasul, podendo ser 
consultado sem custos C indcpendentemente de cadastramento  

Art.  40  As publicações no Diário Oficial tios Municipios do 
Estado do Mato Grosso do Sul substituirão quaisquer outras 
formas de publicação utilizada pelo Município, exceto quando 
a legislação federal ou estadual exigir outro meio de 
publicidade e divulgação dos atos administrativos.  

Art.  5° Os direitos autorais dos atos municipais publicados no 
Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do 
Sul são teservadoa ao Município de Navirai. 

Parágrafo único. O Município poderá disponibilizar cópia da 
versão impressa do Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Mato Grosso do Sul, mediante solicitação e o pagamento do 
valor correspondente á sua reprodução.  

Art.  6" A responsabilidade pelo conteúdo da publicação é do 
órgao que. o produziu.  

Art.  7" 0 Município fica autorizado a contribuir para a 
ASSOMASUL, de acordo  corn  o valor lixado pela assembléia 
geral.  

Art.  8" As despesas  corn  a execução da presente Lei correrão 
conta das dotações orçamentárias próprias.  

Art.  90  0 l'oder Executivo regulamentará a presente lei no 
prazo de até noventa chas.  

Art.  10 Esta Lei  antra  cm vigor na data de sua publicação.  

Art.  11 Revogam-se as disposições em contrário. 

Navirai, 19  dc  outubro de 2010. 

Adota o Diário Oficial dos Municípios do 
Estado do Mato Grosso do Sul, instituido c 
administrado pela ASSOMASUL, como meio 
oficial  dc  comunicação dos atos normativos e 
administrativos do Municipio de Navirai-MS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE 
MATO GROSSO DO SUL, no use  dc  suas atribuições legais, 
faz saber que a  Camara  Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei:  

Art.  l°0 Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato 
Grosso do Sul, instituido c administrado pela Associação dos 
Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL), por meio 
da Resolução n' 01/2009, C o meio oficial de comunicação, 
publicidade c divulgaçáo dos atos normativos e administrativos 

ZELMO DE BRIDA 
-Prefeito 

Publicado por: 
Luis Alberto Espindola de Alencar 

Codigo I dentificador:751:27842 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE: PARANAIBA 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA 
LEI N° 1690. DE 22 DE OUTUBRO DE 2010. 

"Autorizo o Poder Executivo a  door  área de 
terrena a Superintendência Regional do 
Trabalho - Ministério do Trabalho e Emprego e 

dá outras providincias-. 

www.diariornunicipal.com.beassomasul 35 



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Prefeitura Municipal de Navirai-MS 
PPA-201812021-Alteractto Legal: 1 

Metas das Ações Prog.  Gov,  

Pdgina: 1 de 6 

órgão I Unidade/Programa)  kilo  
Dn. de MisdIda 2018 2019 2020 2021 Valores 

2018 I 2019 I 2020 1 2021 I Total 

01430DER EXECUTIVO 

01.01-GABINETE DO PREFEITO  
°Platy°.  Garantir o piano Funcionamento  des  unidades administrativas do ExeCulivo Municipal, garantndo a suporte Tecnico e material adequado 

jusuficativa: Defesa do Interesse Publico no PreceSSo Judiceno. garantindo o funcionamento. Pagarnenfo.de  Funicionario e Encanges, Coraratar,des de orinsultcres, locaNio de siOstemos informatizados, qualirraçao profesional, realizaçao de concurso publico, 

aquisição de  mated*  de consuma aquisçao da material permanente, reformas e ampliaçaes e outras ações necessanas ao Nano funcionamento dos orgaos do Municipio de Naviral, objetivando a melhoria daa condições de habalho. 

Descrição Uri. de  Midi&  2019 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 Total 

Programa: 2014lepresentagio  Politico-  Adm.de Municiplo 
Proeto/Atividade i 2 002 000-Rearesent4ç0o do Governo Municipal 

Projeto/Atividade -- 2.081.000-Defesa do Interesse  Public°  no Processo Judicirria 

Programs:  1001-DistMo industrial 

ProjetolAtividade -  1 027.000-Consauç9o. InmentaçÂo  RCM°  Industrial 

ProasitorAtividade - 2.092,000-Manutença° e Conservação do Distrilo industrial 

Ano 

Ano 

Ano 

Ana 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

, 

2.823601,00 

1 857,000.00 

2,936,545.04 

1 931 280.00 

50.00060 

50.000,00 

3,054.006,84 

2.008.531,20 

50.000,00 

50.000,00 

3.176 167.11 

2.088 872,44 

50.000.00 

50.001,00 

11.990.319,99 

7.885.683.64  

150.000,00 

150,000.00 

Total 4.680.001,00 4.967.825,04 8,162.838,04 5.385.039,65 20,178.003,63 

01.02-GERENCIA DE ADMINISTRAÇA0 
Objelivo. Agilizar a gestao aarrinisirativa mediante o aumento de receitas e execução de despesas de modo aqualorado, visando o cumpamento da LRF. e um melhor atendimento  win  todas as  areas  da Administraçao Municipal 

justificativa Defesa do Interesse Publico garantindo a fur,cionaMento dos  &Oa  do  Executive,  pagamento  Oa  Funcionarios e encargoe, contratações de consultorias locaNio de Sistemas .nlomatizados, qualificaçao proassional, mea1p8ç4o de concurso ouNica, 

aquisiçao de material de consumo. aquisicao de material permanente, reformas e arripleibas e ousas ações  necessaries  ao plena funcionamento dos Orgaos do  Murcia*  de Navirai, objetivando a melhoria das condições de trabatho. 

Descricao Un. de  WWI&  2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 Total  

Programs:  301-Gestio Atividades  Admit.  do Municiplo 

Pirojelo/Atividade - 2,004.000-Modernização, Intematizaçao e Capacitação do  Roe  Humanos Ano 1 1 1 1 180 000,00 157 200.00 194 688,00 202 475.52 764 363.52 

Projeto/Atividade. 2.005.000-Operacionaizaçao das Atividades Finalisticas do Municipio Ano 1 
I 

1 1 

1 

1 

1 
4 816 003.00 5.008.643.12 5 208 888,84 5 417.348.38 20.450.983,34 

Projeto/Ativeade - 2,080 000-Conservaç8o dos Prados Publico Ano I 2 920 000.00 3.036 800,00 3158.072,00 3.264802.88 12300.674,60 

Total 2.918,001,00 8.232-84312 8161.948,84 8.004.426,78 33.616.029,74 

01.03-GERENCIA DE FINANÇAS 

Objetivo. Agilizara gestão administraliva  median*  o aumento de receitas e execaçao de despesas os modo equal/nu*, veando* cumprimento da LRF, e um melhor atendimento em todas as  areas  da A,dministração Municipal 

justificatNa: Defesa do  **rearm Pubic();  garantindo o funcionarnanto dos egao cio Executivo. pagamento de Funcionanos e encargos. contratações de consultoras, loos*i de sistemas informatizados, qualificação  oaf  issional. matização da concurso  pubic*  

aquisição de material de consumo, aquiskao de material pe.rmanente. reformas e ampliações e outras ações  necessaries  ao piano funcionamento dos argaos do MuNeiplo de Nassa, objetwando-a  methane  das condições ort babalho. 

Descricao  tin.  de Medida 1 2018 120191 2020 i 2021 2018 2019 2020 2021  Taal  

Programa: 302.4dinn.Financas Publicas do Municipio 
ProjeldiAhvidade - 2 006 .000-Adininevayao das Ativi dadeS da Gerencta de Finanças 

Projeto/Atividade - 2. 007.000iGestao da Divida Publica 

Ano 1 I 

Ano 

I 1
1 

I I 
I I 1 

3.885.405,00 

3.150 000.00 

4 020.021.20 

3.276.000,00. 

4.180 822.04 

1407 040.00 

A 348.054.97 
3.543 321.60 

16. 414303.18  

13.376.38180 

Total 7.014.406,00 7198.021,20 7.687.862,04 7.891,378,62 20.790484,78 

013/44ERENCIA DE OBRAS 

Objetiva Prover a Gerencia de Obras, das consiOes necessarias para a manutencao da  Wade,  proporcionando as condições ideais para a milizaçao dos serviços de limpeza urbana, manutençao de praças, ilamiriaçao p661 SaroçOS agua, pavirrentação, arena-

regain,  esgotainento sanaario, manutengao de vias imanas e rural)  
Nsteicativa. Mordenizar a infra estrutura urbana e rural do municapro, visando o bem estar da popuSiNlo  

Programs:  4111-Execuç10 Obras e  Services  Uttanos  On.  de Medida 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 Total 

Projeto/Atividade - 1.003,000-Consaugao. ampliaNio. reforma de Predios a Complexos Ano 1 1 1 1 2.985001,00 3.104401,04 3.228.577,08 3.357.720,15 12 675699,28 

Projeto/AtNidade - 1.005,000-00ras de Pavenentação a Oranagera  ern  Vias F1/41131iON A 1 1 1 1 1.880.000,00 1.934.40000 2 011 776.00 2.092,247,04 7.009,42304 

Projeto/Atividade - 1.000000-lnlia-Estrutura - Saneamento Basco Ano 1 1 1 1 50002,00 93.602,08 97 346,16 101,240,00 382 190.24 

Projeto/Atividada - 2.008 000-Administraçã0 das Atividades da Gerarmos de Obras Ano I 1 1 1 9 556 879.00 9 93E154,16 10.336.720,33 10.750.189,15 40.582 942,64 

Projeto/Atividade -2067 000-Progr. I itiminação Publica Ano 1 1 1 1 1 000000,00 1 040.00000 1 081 600,00 1124864,00 4.246464,00 

Projeto/Atividade - 2 080.000-Conserva0Sodos Prados  Palace Arm  1 1 1 1 207 281.00 215 572,24 224.1136,13 233.162.93 880.211.30 

Dados Enviados ao Legislativo 
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órgao i Unidade I Programa t Acitio 
Un. de Medida 2018 2018 2020 2021 valores 

2018 2019 2020 2021 Total 
Total 16.699.163,00 18127.129,52 16.880.214,70 17,669.423,28 06,686.930,60 

01-06-GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Objetivo Mehom na  °Gallo  da educagloMunicipal,  an  todos os aspectos da qualidade da educaoio e asseguranoo eacelencia para todos, de modo  qua  saiam alcançados resultados de aprendizagem reconhecidos pelo MEC. Expandir a amplistr a rede asica adUca-

donat, adequando as estruturas Secas, garantindo a qualidade do atendimento a vagas as cnanças,  ¡ovens  e adultos.  

Justificative:  Melhoria das concik0es a da qualidade da oferta da assino e garantida.egOidada no acesso e permanancia dos aluncia na escola. Promover a forma*, e profissionais da educado:Ampaar o acesso a escota atravers de construçaio  reforms  e.arraai-

adlo, atualizaoio pedegógica dos profissionais da educação; Ampliar o acesso a escola através de construção  refrains  e ampliação.  

Programs:  601-Direito a Freguancia a Eaeola Un. de Medida 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 Total 
Projeto/Atividade - 2.014.000-Atendiment0 a Cdanças Educação  al  anal - CRECHE MO 1 1 1 1 620000,00 644.80000 670,592:00 697.415,68 2.632.807.88 

Projeto/atividade - 2076.000-Atendimento a Cnança Educação Infant1 -  PRE-ESCOLA Aro 1 1 1 1 920.000.00 956,80000 995072,00 1.034.874,88 3.906.746,88  

Program'  502-Gestao Politica do  Erman  Fundamental 

Projetortovidade - 1.011.000-Construcao, Ampfiação Escamas, Madras Esportivas e Creches Ano 1 1 1 1 1.020 000,00 1.030810,00 1.101232,00 1,147361,28 4.331 393,28 

ProjetatAtividade •• 2.016000.0peracionalizaç2o das Atividades do Ensino Fundamental. Mo 1 1 1 1 4 175 762.00 4 342792,48 4.516.504,18 .4..697 164,35 17.732.22301 

PrtgatotAtividade - 2.017.000•Programa Dinheiro Direto na Escola • PDCIE kao 1 1 1 1 218.400,00 227.138,00 236.221,44 245.670,30 927 427,74 

ProjetatAtividade - 2.021.000-Programa Nacional de Alimeniação Escoiar -PNAE Ano 1 1 1 1 3700.000.00 3:848.000,00 4.001.92000 4,161 99860 15.711.918,80 

ProjefolAtividade - 2.044.000-Operaciomazaçao do TranspOrte EsColar Ano 1 1 1 1 2.694.480.00 2 802 259,20 2.914.349,57 3 030.923,54 11.442.012.31 

Projeto/Atividade - 2.054 000-Apoio e Oparecaionaloaçao A Gestão Democrática e Conselhos Ano 1 1 1 1 3.000.00 3.120,00 3.244,80 1174,56 12739,38 

ProjetotAtividade • 2.071.000•Programa de Incentive Educacsanal Ano 1 1 1 1 1.240.000,00 1.289.600,00 1,341 184,00 1 394.831,3e 5.265815,36 

ProjetolAtiviOade - 2.080,000-Conservaçao dos Prirdios Publico Ano i 1 1 1 6.106791.00 6 351.062,64 6.8,05105,15 6668.309.37 25.932,2138,16 

ProjetorAtiviciade - 2.081000-Apoio e Operacionalaarala a CalOaa de  Firms  da Rede Enaind Asno 1 1 1 1 3 000,00 3.12000 3.244,80 3.374,58 12.739,36 

ProjetorAtividade • 2,082.000-0ualificaçao e Desenvolvimento•do Ensino AfID 1 1 1 1 11/030,60 10 40000 10.816.00 11248.64 42.464,64 

ProjetotAfisadade • 2,063.000-Apoia e Operacionalização do Projeto AABB Comunidade Ano 1 1 1 1 22000,00 22.880,00 23,79520 24.747,01 93.422,21 

ProjelorAlividarie - 2.084. 000-Operacionniza* da Educação de Jovens e Adultos Ano 1 1 1 I 170.000,00 176.800,00 183:672.00 191.226,88 721.898,86 

PiojelorAtiviaade - 2.085.000-Operacionalizadlo da Educação Especiai An* 1 1 1 1 450.000,00 468.000,00 466 720,00 506.168,80 1.910906.80 

Programa.: 507-Fonnaalo  Academies  
PrajetaeAtividade • 2 0561:T30-A0m Einanceiro a Estudantes de  Rivet  Superior Ana 1 1 I I 880.000.90 915.200.00 951.808,00 989880,32 1 736888. 32 

Total 22.233.433,00 23.122.770,32 24.047.881,14 25.009.688,37 84.413,472,83 

01.08-GERENCIA DE SAUDE  
Objetivo incrementar a sautle  publics,  através de construção e reforma e ampliação dos prédios voltados a saude publica bem como adquirir veiculas e equipamentos. e manutenção dos programas para atender a demanda. 

Justificativa' Megsorar o atendimento a comunidade  corn  a readquação do hospital e postos de saude, vrnirfldc  urn  atendimento mais  humans  a flopula o 

Programa: 504-Goatee  da Saude Publica 

ProjetO/Atvidacte - 2,036.000-Administraçao-das Atividadea GeraiS de Saude 

Un. de Medida 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 Total 
Ano 1 1 1,00 1,04 1,08 112 4,24 

Total 1,00 1O4_ 1,08 1,12 4,24 

01.07•GERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  

Objetivo, Gestão das Ações de Asnmsthmrcid Social no municipio 

Justificativa' Coordenação e Manutenção das ações e programas de  Assistance  social no municipio  

Programs:  506-Sistema Unico de AsitistMcis Social  

Projetobatividade - 2 037 000•Operacionalizaca0 e Gerenciamenlo dos Programas Assistenciais 

tin,  de  Medida  2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 Total 
Mo 1 1 1... 1 1.00 1,04 1,08 1,12 4.24 

Total 1,00 1,04 1,08 1,12 4,24 

01.08•GERENCIA DE  DESENVOLVIMENTO  ECONOMIC°  

Objetivo. 490es sssando gerar renda no nnrunripto, tanto no campo corno na csdade. 

Justificativa Incentivo para implantação de empresas, ações no campo pare pequenos produtores manutenção es funcionamento do nOcleo, equação de material permanente, meteria de consumo e serviços, conforme a  demands  para o desenv Do monicipio 

Programa: 608•Programas/Projetos piDesevolvImento 

ProjetdAtividade - 2.052.000•Oerenciamento de Programas de Desenvolvimento Economico 

Uni da Medida 2018 201i"2028 2021 2018 2019 2020 2021 Total 
Ano 1 1 I 1 1.515 602.00 1,578.228.08 1 039275.12 1.704.846.12 6.435949,32 

Total 1.515.602,00 1.579.226,00 1,939.275,12 1.704.640,12 6,436,949,32 

01.09•GERENCIA DO MEIO AMBIENTE 
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órgilo / Unidade I Programa I Ação 
Un. de MedIda 2010 2019 2020 2021 Valores 

2018 I 2019 I 2020 1 2021 f Total 
Obiletiva. Promover soles  pant  proloplo ao meio ambiente  
Justificative:  Ações pare protaçao ao meio ambiente 

Programs:  506-Controls  Amblental 
ProjetorAtividade - 2 048.000,Progr controle Ambiental 

Programa: 10004tilanutenç3d do Sistema Sil, de Gestao de ResMuos-SOidos 

Prcjeno/AtIv4ade-• 1,026 DOO-Implantação zio  Slat.  Mun.  Gestic  Residuos  &Midas  
Projeto/Ativklade - 2.091.000-Menutençlm de Sittema  Mon,.  de Gesteo de Residuas Solidos 

Un. de  WOO.  20182019 2021 2018 2019 2020 2021 Total 
Ano 

Ano 

Ano 

1 

1 

1 

1 

2020 -I 

11 

1 

i 1 

1 

3,172.731,00 

5,00 

6,00 

1299440,24 

5,20 

6,24 

3.431.625.85. 

540 

6,48 

3.568.890,87 

5,60 

6,72 

11472.887,96  

21,20 

25,44 

Total 3.172,74290 3.289.661,61 3.431.637,73 _ 3.669903,19 11472.934,60 

01.10-GERENCIA DE RECEITA 
Obletivo: Agrtizar os processos administrativos. visando o aumento de receitas,  corn  melhor fiscatizaçao e  meteor  atendimento ao contnbuinte  

justificative:  Defesa do Interesse  Public),  garantindo is firrxdonarnento dos Orgião do ExeCtitiva, pagamento de Funtionarios e encargos. contralaçães de GOIStaideiaS, locação de sistemas informalizados, qualdicaçáo proksional, realização de concurso  public°,  

aquisição de material de conaumo, aquisição de malenal parrnanente. reformas e ampliações e outras ações necessatras ao piano funcionamento dos  organs  do Muniapio de Navirai, oblethrando a melhoria das condições de trabalho 

Programa; $16-Fistalizac.ao, Arrecadscao de Tributos 

PropiebNevieede.- 2.065.000Exeruçeo Atividades de Anecarlaçao de Tnbutos 

Un. de Medida 2014 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 Total 
Ana 1 1 1 1 2.5E4 703,00. 2.667,291,12 2.773 982,76 2.884.942.06 10.890918,94 

Total 2.664.703,00 2.867.291,12 2.773.982,71_ 2.1164.942,06 10.590.918,94 

01.11-GERENCIA DE OR AMENTO E CONTABIUDADE  

Objetivo-  Agikoar os procedimentos contateis para atr8s do mesmo  Staniar  o garenciamento do municipia de forma adequada em  consonance corn  a LRF 

justifCativa: Defesa do inteiesse Publico. garantindo o fu000rlmnarllo da contabilidade municipal, pagamento de FUnciartanos e encargos, contratações (*consultor:9s. loca ao de rastientas informatizados, qualibr.av„aoprofissional, material de consumo e permanente 

Programa: 614-Admin. Orçament., Financ., Patrimonial 
ProjeolAtividade • 2.064.000-Admirastraçao da Atividades de  Get.  Orçamento a Contabilidade 

Un. de Medida 2010 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 Total 

Mo 1 1 I 1 620.860,00 645.694,40 671 572,18 698.383,07 2.636 459,65 

Total 620.460,00 645.694,40 671.522,19 898.363,07 2.635.459,66 

01.12.GERENCIA DE ESPORTES E LAZER 

Objetivc. irmantivar o  Esparta  visando a formação do atleta esportivo nas diversas modalidades 

Justiticativa: Oesenvorver priticas espolivas em suas diversas modalidades, visando o de5e050Mn1er40 físico e social das pessoas  ern lodes  as  taigas  etárias 

Programo: 5104ncentivar as atividades Esportivas e  Lazar 
Projeto/Atividade - 2 024.000-Desenvotiamento ao  Esparta  a  Lazar 
Programs.  519.Despodo de Rendimento 

Projeto/Atividade - 7.025000- inceativo ao Dasporto Municipal oe Rendimento 

us,  de madIda 120191 2920 2021 [2016 2019 2020 2021 
951

2018  Total 
Ane 1 I I I 

Ano I 1 I 1 1 I 1 

1141.00 

140 000,00 

989 041,04 

145.600,00 

. 1028.602,68 

151.424,00 

i 069.746,  re  

157.480,96 

4.038.30,50 

594.504.96 

1.091.001,00 1.134.641,04 1.180.026,611 1.227.227,74 4.632.896,44 

01.13-GERENCIA OE  PLANEJAMENTO  E OESTA0 

Objetrvo: Agitemopal() administrativa mediante o planejamento das receitas e de despesas, visando o cumprimento da  LW',  e um melhor atendimento em todas as  areas  da Adrninistraçao Municipal 

justificativit Defesa do Interesse Publico. garantindo o funcionamento dos  raga°  do Execulivc, pagarnento de Funcionarias e encargos, contratações de consultorias, locação de sistemas infOrmatizados.. qualificação prOriSsionat realizaçao de concurso publ,co, 

aquisição de material ire  =swam,  aquisição de material  permanent°.  reformas e ampliaçasis a outras KiSas neceSsanfis ao pleno funcionamento dos Orgilos do Municipia de  Naomi,  objetivando a melhora das condições de trabalho  

Programs:  617-PLANEJAMENTO E GESTA0 PUBUCA 
Prajeto/Atividade - 2 070,000,PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA 

Un. de Medida 2019 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021  Taal  
Ano 1 1 1 1 172.780.00 179 851,20 188.876,85 194.35.4.00 731704,05 

Total 172.740,00 179.691,20 186.3711,86 194.364,00 733.704,05 

01.14-GERENCIA OE  SERVIÇOS  PUBLICOS  
Objetivo, Prover a Gerencia de Obras. das consiçães necessanas para a rnanistanolo da cidade. proporcionando as condioães  ideals pars  a defoaç6o dos serviços de limpeza urbana, manulançao de praças. iluminação prialica serviços  ague.  pavimentação, drena-

nagern. e59atamenlosantiarici  mamma*  de  vies  urbanas e rurais. 

justificativa islorderizar a infra estrutura urbana e rural do monicip visarick) o bem estar  Oa  população 

Programa: 401-Execução Obras e Serviços Urbanos Um de Madida 2010 2019 2020 2921 2018 2019 2020 2021 Total  
Projeto/Atividade - I 005,000.0Mas de Pavimentação e Etatnagem em  Vies  Publicas Ano  2 480.000,00 2.379200,00 2.682,36000 2.78985272 10.531.230,72 

Projeto/Atividade 1.015.000.Expansão da Frota Municipal Arm  312.000,00 324 480,00 337 459,20 350 957,57 1.524.896,77 

ProjetrilAtividade • 2.009600-Manutenção das Atividades do 17eparlarnenta de Transito Ano 410.000,00 426. 400,00 443,456.0 461 194,24 1.741.050,24 

Projeto/Atividade 2,010.000-OperacionaltacAo rios Servireos Puølrcoa Ano 63.000,00 65.520.00 66 140,50 70.866,43 267.527,23 
Projeto/Atividade 2.067 000-Progr. liumettiç00.Publida Ano 3.050.003,00 3.172,00000 3.208 580,90 1410.135,70 12.951.715,20 

Dados Enviados ao Legislativo 
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(two°  i Unidade 1  Programs  i Acito 
Un. de Media 2018 2011 7020 2021 

. 

Valores  

2018 2019 2020 2021 Total 
Proadorkiektade - 2.088.00044anutoncto da Frota Rodmiiaris -  Oarsmen  An 1 1 1 1 1.959 00000 2.037 360.00 2 118.854,40 2.203 608.58 8.318.622.98 

ProjetorAtividado • 2.072.000-Adrnnistraclio  des  Atividades do Ger.  Senecas  Urbanos Am 1 1 1 1 7.716.002.00 8026.722.06 8.347 790.96 8.681 702.59 32.774.217.63 

ProleidAtatklad• - 2.073.000-REPAROS E MANtiTENCAO MAS DE RODAGEM Am 1 1 1 1 2.773.881,00 2.884.836,24 3.000729.69 3.120 238.87 11.779.185,80 

ProjekdAtnidade - 2.077.000-Manutendo da Aeropotto Municipal Ma 1 1 1 1 1.675.030,00 1 742 000,00 1 811.680,00 1.884 147,20 7 112.827 20 

Total 20.440.883,00 21.248.618,32 72.108.86106 _ 23.983.213,40 841.801.473,77 

1101,10,1111.111.111SIPM41.WWIIIIIIIMIrCalnonn 

Program.: 999•Resems de C0(114'1(4E008 
Projetoêlevalade - 2.999 000-Resenra de Contingence  

Un. de MirdIda 2015 2010 2820 2021 2018 2019 2020 2021 Total 
Ano  I 1 1 1 52 000.00 

62.008,00 
54 080.00 
64.080,00 

56 243 20 
66.243,30 _ 

58 492,93 
58.492,93 

220.816.13 
220.816.13 Total 

V.,11.0.11, I.CNTI.../11111 • .." 

Otjetivo: Promover o aparleicoamento  den  anvidadas leginattvas, com o intuko de apeder;oar o  process°  digisenvo. no apreciadio dos projetos do execulivo, bem como a fecalizado do mesmo, em cumpnmeolos as prerrogalivas ccesautoonais.  Spats  e mementos 

Justuscaliva Atenctimento os demandas to  legislation  muniopal 

02.01-CAMARA MUNICIPAL 
Programa 101-Apto Legislativa Un. de  Saida.  3918 2018 2620  NM  2018 2019 2020 2021 Total 
ProjetofAiividade - 2 001.000-Operacionalumen das Attndades Admoistralivas Ano 1 1 1 1 6 734 400,00 7.003.778.00 7203.927,04 7575.284,11 . 28 597 387 15 

Total 6.734.400,00 7.003.776,00 7.283.827,04 7.675.284,11 211.697.387,16 

11,,Tiea 11•Ionadr.iniar...........•,,,,... illannbrnor•-•-  .a. rn ...a,' 

Cliketivo:  Masora  na  Gestic  da educadloMunicipai  ern  todos os aspeclos da dualidade do  educe,*  e assegurando excelencia para lodos, de modo  due  smam alcangados remilados de aprendizagem reconhecidos polo MEC Expande  Imager  a  redo  Mica educa-

conat adequando as estrutures fiscal. garentwdo a .1:mafi3rso do atendimento e  %ragas  ás  comps,  jovens e adultos. 

Justecalivir aleMort dos cond.** soa quaboade de  Mena  do ensino e  ¡wants  da equidade no 96e88e a permaninda dos alunos na esmat Pmrnover a  formed°  e profissionais da educar,M;  Ampler  o  ammo  a escola  airmen  de construdo rolorma e  Knob-

ado,  atualzado pecladmIce dos profissionais da educado. Amosar o  ;loess°  a  ascots  através de construclo  reforms  e ampriscao. 

Programa: 501-1Mrsito a  Frequencies  Escola gg, de  wadi  1 2018 120111 2820 1 2021 2018 2019 2020 2021 Total 
Pro1eto:45000e - 2.058.0004slonzacao da Edmacao IMaitliCRECHEJEUNDE8 80% Mo 1 1 1 1 5.430.000.00 5.647 20000 5  an Ole  00 6 108011,52 23 058 299 52 

ProietoiAtiodade • 2060 000-Marrutencao e Operaconelizacao Educacao inhin10tCRECNEr7UNDE8 40f1 Ano 1 • 1 1 938.000.00 975.520.00 1 014 540.80 1 055 122,42 3903183.22 

Propeto/AtwOode . 2 074 000-Valeozscao de Educecleo Intenel/PRE .ESCOLNFUNDES 605 Mc 1 1 1 I 4.306000.00 4 478.240.00 4657.36960 4.843 664.38 18 285 273.98 

ProatoMbvidade • 2 075.000-Manutenção e Opersconalizado EducadolnlartinPRE-ESCOlArFUMDEB 4015 Ano 1 1 1 1 1.927 000.00 1.998 880.00 2 078 03520 2.161 968,01 0 161 703,61  
Programs:  6024iestate Polidas do Ensino Fundamental I I I .I 

ProjetorAtividade - 1.011 000-Consbudo, Amdado Escolas. Guadras Espcnivas a Creches Ano i 1 1 i 377 000.00 392.080.00 407.763,20 424.073,73 1.600.916.93 

ProjetorAtividede - 2.057.000-Valattacao do Ensino Fundamental - FUNDEI3 60% MO 1 1 1 1 12 838 601.00 13 144 145 04 13.809.910.84 14216.707,27 53.869.364,15 

Projeto/Abvidade • 2.069.000-Mambincrio ti Operacionaltzacao do  Encino  Fundamental - FUNDEB 40% Mo 1 1 1 1 2.458.003.00 2.5% 323,12 2.656.576,04 2 764919,07 10 437.821.23 

Total 25.069.104,00 29.113.368,18 30.310.083,611 31474.487,00 119.1N,15112,84 

04-91.11100113 ESPECIAIS 

ve.vrg-sno nrumnal- nu  arc  1111•1.....1...11,I vannIona... 

Ojetio:  Gaudio  das Ações de Assolencei Somai no muncipto 

Justificativa Coordenado e Manutendo  des  odes e  (Mammas  de Assistanda social no muncloio  
Program:  506-Sistems Unico de Assistêncla Social 

Projeto/Anvidade • 2.037 000•0peracionarizacao e Gerenoarnento dos  Programs  Aseillenatas 

Projeto/Alnidade - 2.039.000-SeMco de  Aldo  Continuada e Apuro a Entidades ntio Governamental 

PrMio/Anvidade - 2.042.00043eneficios Evenumis 

Um de media 1 2018 120111 2020 1 2021 2018 2019 2020 2021 Total 
Ano 

Ano 
Ano 

t 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 
1 

1 

205.000,00 
90.000,00 

330.000,00 

213200.00 

93 600,00 
343200.00 

221 726,00 
97344.03 

356 928 00 

230.597.11 

101.237 76 
371.205 12 

870 525,11 

382.181.76 
1401.3.33,12 

Total 126.900,00 650.000,90 _ 876.000,00 703.039,96 2.114.031.111 

......1.4 -.rw.a.nrwg a yroo rca........ r-  yrosvg....nynes. 1.011.•-••••Y, VIM.,  

°jetty°  Gentio  des  Atilis de Assmilincia Social no  mumps,  
Justkcaltva Coordenado e Manutendo das odes e programas de Assistência social no municipal vdtadas  Fare  Pessoas Ponadoras de Delicitmcia 

Programa 512.Polgos de  !maraca° 
ProjetorAnvidade -2.082 000•Polittca de Integragao do Portador de Necissidecies Espana' 

us,  ge magma 2018 2110 2020 2021 2018 2019 2020 2021 Total 
Ano 1 1 _ 1 1 32.200,00 33.488,00 34 827.52 36.220.61 136.738.13 

Total 322110,00 33.418,011 34.827,62 32220,61 138.73E13 

Dados Enviados ao Legislativo 
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Drgho / Unidade I  Programs  i Agao 
Un. de Medida 2018 2019 2020 2021 Valores 

2018 1 2019 1 2020 1 2021 1 Total 

04.03-0'DO DES NVOLVIME ECONOM1 
Objetwo-  Ações sisando gerar renda no municipio, tanto no canso  comp  na cidade.  
Justificative  Incentivo pare implantacno de empresas, ações no campo para pequenos predutores, manutenclio e tarscrorlarnurrto do  misled  a • ipo de material pennanente, material de consumo $3 serviços, conforme a demanda para o desenv. Do municipro 

Programe. 508-Programas/Projetcrs piDesevoNimento 
ProjetorAtividerle- 2,012.000-Incentivo a Inslalacrio de Novas Industrias 6. Doações de  lemmas  • 
Program  509-Produtor Assistelo 
Projeto/Atividede - 2.051.000-Deser,voMmento da Agricultura. pacuaria. 

um de medidil 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 Total 
Ano 1 1 I 1 31 200,00 

10.800.03 

32.448.00 

11 232,00 

33,745,92 

11.691.29 

35.095.75 

12,148,53 

132,48967  

45861.81 Ano I 1 I 1 I 1 I 1 

Total 42.000,00 43.680.00  45.427,20 47.244,28 178.351,41 

04.44f 00 MUN, DO MEIO AMBIENTE 
Objetivo: Promover ações para pnoleçao ao  mein  ambiente 
Ju nativa: Ações para pror1eç00 ao  ratio  amtoente 
Programa: 510-4ecuperaçao de  Area  Ambiental  
ProjelotAtivulade - 2.048.000-Ptogr Gontnole Arnbiental 

On.  ;is merskja 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 Total 
MO 1 1 1 I 94.700,00 98.488,00 102,427,52 106 524.62 402,140,14 

Total 94.700,00 98.488,00 102.427,62_ 105.524,42 402.140,14 

04.06-FDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
Objetivo:-GeMbo De politicas voltadas para o aumento de habitações no municipo 
Jusaficativa. Goordanaçao e Manutertgao das ações a raw/antes de Habitaçfso no municrpio. 
Programa: 401-Execuçao Obras 0 SfgViC,Ab Urbanos  
Projeto/Atividade - 1.004 000,Programa de Desenvoliiimento Habita al,  Coøstruç4o de Unidades Hatonaconais 

On,  da Medida 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 Total 
Amo 1 1 1 1 465.500,00 484120,00 503 484,80 523.624,19 1.976.729,99 

Total 446.500,00 484.120,00 503.464,80_ 523.824,19 1.974.728,99 

04 011.FUNDO MUNICIPAL DIREITO D1FUSOS • PROCON 
ONetivc.  Gestic  De politic:as voltadas para o aumento de aabsações no municrarci  
Justificative  Coordenagto o Nanutençao  oat  ações e programas de Habilaçrlo no rnunicipio, 
Programa, 520- OilOS da Cidadarsa  
Projeto/Atrin6a3e -2 078000-PR000N 

On.  de Medida 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 Total 
Am 1 • 1 1 500.000.00 520000,00 540 800.0o 562 431 99 2 123 231,69 

Total 500.000,00 520.000,00 640.800,00 562.431,99 2.123.231,99 

os-FuNnAçAo  ADM.  INDIRETA 
06.014'UNDA Ao DE CULTURA 

0466,6y GestAo De polnicas voltadas a Cultura 
Justihcativa Caorrinnaç4o o Manulençao das ações a programas culturais no nunialplo. 
Programa 503-i ncentivar Ativid Culturais a Esporava 
ProjetotAlividade - 2.028030-Reaticaçõo de Eventos e Incentives Culturais 
Projeto/Atividade - 2.049.000-Manutengato  dim  Atividades Culturais 

I WI,  de Medida 
At10 

Ano 

I 2018 
1 

1 

120191 
1 

1 

2020 
1 

1 

1 2021 
1 

1 

1 2018 2019 2020 2021 Total 
530.000,00 
270.000,00 

551.200,00 
280.800,00 

573.24800 
292 032.00 

596 177,92 
303 713.28 

2 250 625,92 
1 146 545,29 

Total 1 800.000,00 832.000,00 865.280 00 _ 899.891,20 3.397.171,20 
09-PREVIDENCIA SEW() RUM MONICIPAI 

09 01-NAVIRAIPRE9 
Dilative.  Gestão De poilticas voltadas a Cultura 
Justificativa Manutenção da Previdencia Municipal para  Imhof  desenvolver seu papal junto  arcs  Funcinnarios Públicos Ativos.inativos e Pen.sionotas 

Programa 301-Gestão Atividades Achno do Municipo 
Projeto/Atividade - 2 011 000-Gestão dos Recursos e Atividades da- Pnavidencia Municipal 

ProjetotAtividade - 2.089.000-Manutenc8o das 41,i/ranee da Previdancta Muntapai 

Dn. de Medida 1 2018 120191 2020 1 2021 2018 2019 2020 2021 Total 
An 1 

Ana 1 

1 

1 

1 1 
1 1 

2a929.502.08 
1.860.000,00 

21 766.682,16 
1 934.400,00 

22637 349 44 
2.011,776,00 

23542.843,41 

2 092.247.04 
88.876 377,09 
1 898 423,04 

Total 22.789.602,08 23.701.082,15 24.649.126,44 _ 28.836.090,46 98.774.800,13 

10-FIvIS - FUNDO MUNICIPAL DE  SAUCE  
10.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

Objetivo lncrenlerllttra sairoe publica  eaves  de  construct()  e  reforms  e rimpliaçâo dos  predicts  voilados a saude publica, bem como adquirir veimulos e equiparnentos e manutenção dos programas para  Mender  a demanda 

Dados Enviados ao Legislativo 



UnIdade Gestora: CONSOLIDADO Prefeitura MuniCipal de NavIrai-MS 
PPA-201812021-Alteração Legal: 1 

Metas das Aç,es Prog.  Gov.  

Págtna: 6 deC 

Órgo I Unidade I Pmgrama I Ação 
Un do Medida 2015 201$ 2020' 2021 Valores 

2010 I 2018 I, 2020 I 2021 Total 
jusvflua6va, Malhotar o ator,dmen(o a comursOede cn a rcadquaçAo do h00p651 e pIoa de auCJø, visando um I4!elldímento mas humano a popu!5ç8o 

Programa 50.4-CosMo SaSaude Pubhc Un. de Medida 201$ 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 Total 
Pn/vdado I 0l2.08O-AusicsodeVaj!os, Ecupamenlos  Medicos.  000(deglcosa Hoapitdares e Labo Ano 1 1 1 1 858(510.00 884.320.80 711 902.80 740 160.51 2.794.173.31 

P,oj.I&Atiuruade. I 013 XO-Corrslruç80. Ampioç8oaRekrma de Uralades se Saude Ano 1 1 1 I 1.165.998,20 1212836.13 1281.143.66 1.311 589.41 4.951 369.40 

P4aIoIAtru40ade. 1.023.080.AquisiçauVeculoe,  Equip. Mae,  Odantogrcmo, Hosp8alareu e laboralonals  Ass 1 1 I 1 4278011,80 444 704.00 482.492,16 480991 84 1.815.786,00 

Pralo/AIamda-1024 tuçdo,Amp4açaoeRe$fmadeUnoade8deSaude s.no 1 1 I 1 509600,00 529.984,00 551.183,36 57323070 2163.998,08 

Pro,s(o/Alíooade-2018.000OPERACIONALIZAÇÀOOASAÇÕESDEATENÇÂO.BASICA AFIO 1 1 I I 10172066,72 10,678.948,35 11.002.10829 11.442190,57 43195.310.93 

ProietolAliedade- 2019 800-Manutenç6o da Media CoInperudade An'ibulaloral 1 1 I I 7681 811 00 1.088 875,44 8.308.430,40 8640767,68 32 619.684,58 

Proelo/AIIndade-2026.030-Supo1ePre8lalicoeTacap.ulrco Ano I I 1 1 360.90000 395.200.00 411.908,00 427446,32 1613.658,32 

Prøjolo/Atividade.2 03000C'.Pragrama FsrnCC.a Boa AIm 1 1 1 1 1,176.424,00 1,226 600,96 1,275,865,00 1.326.69151 5008.3.81 57 

Pmjelo/Atde-2031000Opsaccalalrzaçioda VI9dAn0a Santarsa N.o I 1 1 1 810318,00 842 730.72 876,439,95 911,497,04 3.440.986,21 

ProjetolAlredade-2032 000-0peracronehzaç8o 50 Vridncia EpdevroIoc.a Ano 1 1 1 1 797.40000 829.296.08 862 467.84 896.986,53 3.386,130,37 

Prc3e1oIAIvidade .2 035.000-Marlulerrç8odó  hoopla!  Musicas! AnO 1 1 1 1 16083.227,0(1 16726.556,06 17.386 618.33 18 091.443,03 60.298 844.44 

Pno01e(A1.vidaøe -2041 000-,AJmenlsç&9 a Nu1dç0o. SaLda Ano I 1 I 1 765600.00 796.224.00 028.072.96 861.195.86 3.251 092,84 

Programa 5ll43estAolopmaciorahlz. Saude 

erejelolAovidade - 2,001,800.0persdorradzacao SasAliddades Adr11i,,51181vas Ano 1 1 1 I 6,917 225.00 6.216 3'4 00 6 464.966,56 0.72356521 25.382 070,77 

PrujetcrlAleídade . 2036.000-Admrnslraç.8o5a9 Alividades Cerai de Saude AliO 1 1 1 1 75.380.00 7840458 (cl 540,76 8480241 '320 136,73 

Total 46,683.467.92 48.660.796.24 60.492.628,13 52.612.541,24 198.239.623.53 

11FMAS- 100 MUN. ASSISTENCIA SOCiAl. 

II 01-1100 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 

Ojelva Geelao das A9845 da Aasu16nca Scal 10 rrnclaípn 

Juslilicalva Cooroenaç.80 e MarculeclÇ8o das a_Ç8es e prograflias de Assiais11Ci8 sc:al  I'D  munKIpiO 

Programa: 506-Sistema Unico de MalatOncis Social Un, de MedIda 20I 129191 20201 2021 2018 2019 2020 2021 TOtal 
Proie1oiA6uidade -2  027 000.Operacíonaloacaoe Gererrcamen10 doe Programas AessleOclacs Ale 1 1 1 1 3390796,00 3.526.427.84 3667484.95 3.814.184 34 14 338,893.14 

Proe1olA!v4o0e - 2.038.000'Opscmç. Aç4o COntinuada Proqr Federais Esidduacs PE'fl,  Pro  Jovem. CREAS. CRAS.  ID  Ano 1 1 1 I 442.200.00 460 926,00 479,385,12 406 539,71 1 682 03283 

ProJeIo/AIvidade'2 03(l.000-Soruiço deApSo Corrsrivada e ApOIO 8 (rmdudes 7o Grivnrnamerrlai Ano 1 I I 1 (199 320,00 727 212.00 786.362,88 788 617.40 2989552,26 

erofetolAledacle .3 042.00'3-8enehcis Euenlcais Ano I 1 1 I 261 000.00 271 440.00 282 297.60 293 590.50 I 108 327,10 

Total 4.794.296,00 4.956.067,84 6.188.510,56 6.382.930,86 20.355.805.36 

12-FMCA . 100 MUN. CRIA14ÇA E ADOLESCENTE 

12 01.100 MUN CRIANCA E ADOLESCENTE 

Oleiiyo, GastOu das AÇOeFI de Assistência Sooal no murcccipcø 

juOtillcativa' Cooídercaçdo e Marrulanç8o das açdes e programou de Asss101icia 91)0181 10 municipio 

Programa: 506-Sistema 001cc de Mslst6ncla Social 

ProJe1otA1Iuidade- 2 048 000-Operaco5a1aaç50 do (coo Mun. Crança Adoleso,  

Un, de isadlda 
2015 2015 2028 2021 201 2019 20 2021 Total 

Ann  I 1 I 1 20 008,12 20.808.44 21.540.77 22.506,38 84963,71 

jiotal - 20.056,12j 20.508,441 21.640,771 22.506,381 84.963,71 

TOfALOO PPA 1*808.840,12 20tSY8.S1U$ 216.150,688,16 223 75L038i28 U$ÓtT114$. 

198.825.046,12 206.878.079,96 215.150.035.15 223.752.036,26 844.606.797.49 
198.825.846,12 206.878 879.98 215 150.03515 223.752.036,26 044.606.797,49 

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00  

Dados Enviados ao Legislalivo 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

LEI N" 2.089, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017. 
Dispdc sobre o Plano Plurianual do Governo do Município Naviraí, 
para o periodo de 2018 a 2021. 

O Prefeito Municipal de Navirai, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município e a Legislação complementar vigente, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art.  1" Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Navirai— PPA, para o 
quadriênio 2018/2021. em cumprimento ao disposto no § 1° do  art.  165, da Constituição 
Federal, na forma do anexo desta Lei.  

Art.  20  0 PPA 2018-2021, esta estruturado no fortalecimento da função de 
planejamento governamental, pelo maior diálogo com a dimensão estratégica e compatibilizado 
na dimensão tática, e organizado em eixos estruturantes: 

1 - Inclusão social e qualidade de vida da população; 
H — Modernização da Gestão PnbIlea; 
Ill Infraestrutura e desenvolvimento sustentável; 
IV - Ação Legislativa.  

Art.  3° A Lei de Diretrizes Orçamentarias de cada exercício financeiro indicará as 
ações prioritárias a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentiria,  corn  indicação de fontes de 
recursos, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.  

Art.  4° A exclusdo, inclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem 
como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto 
de Lei de Revisão do Plano ou projeto de lei especifico.  

Art.  5* A criação de ações na Lei Orçamentaria Anual,  sera  orientada: 
1— para alcance das metas e compromissos; 
11 — pela viabilização da execução.  

Art.  6° Fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações 
orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações 
efetivadas na lei orçamentaria anual.  

Art.  7° Os valores consignados a cada ação no Plano Plurianual são referenciais e 
não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis orçainentarias e 
seus créditos adicionais.  

Art.  8' As alterações de produto, unidade de medida e da ação orçamentária, que 
não impliquem em modificação de sua finalidade e objeto, poderão ocorrer por intermédio da 
lei orçamentária e seus créditos adicionais.  

Art.  90  A Lei Orçamentária Anual detalhará o valor dos programas para o exercício 
de sua vigência. 

PRACA  PREFEITO  EUCLIDES ANTONIO  FABRIS.  343.- (twit° cr.P: 79950.0110 

E-MAIL: administracao@navirai.ms.govjo--CNPJ:  03.155.9Y4000.1-90 
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N1226.1taa  

PREFEITURA MUNICIPAL DE NA VIRAI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  

Art.  10. Integra o Plano PluriEtnual os seguintes anexos: 
Anexo — I - Programas Finalisticos; 
Anexo —11 - Programas Finalisticos Detalhado; 
Anexo UI - Descrição dos Programas Governamentais/metas/custos; 
Anexo — IV - Unidades Executoras C AçõeS ao Desenvolvimento dos Programas de 

Governamentais, e 
Anexo — V - Estrutura dos Grgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras.  

Art.  11. Fica autorizado o Poder Executivo definir normas, diretrizes e orientações 
técnicas complementares para a gestão do PPA. 

Parágrafo único. O ciclo de gestão das politicas públicas deve ser otimizado 
mediante o aperfeiçoamento e a simplificação de processos para ampliar a capacidade de 
consecução dos objetivos e metas.  

Art.  12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Navirai - MS, 14 de dezembro de 2017.  

U E MACEDO 
Prefeito Municipal 

Ref.  Projeto de Lei n" 50/2017 
Autor: Poder Executivo Municipal 

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES  ANTONIO  FABRIS, 343- TELEFAX: 3109-1500 - CENTRO - CEP: 799541090  
E-MAIL:  administracao@navirai.ms.gov.br  -  CNN:  03.155.934/0001-90 
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Presidência da República 
Secretaria-Geral 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

! 

LEI N° 13.979,  DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 

Texto compilado 

Regulamento  

Regulamento  

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavirus responsável 
pelo surto de 2019. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte  
Lei: 

Art.  1° Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus responsável pelo surto de 2019. 

§ 1° As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade. 

§ 2° Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde pública 
de que trata esta Lei. 

§ 3° 0 prazo de que trata o § 2° deste artigo não poderá ser superior ao declarado pela Organização Mundial 
de Saúde.  

Art.  2° Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, 
mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do 
coronavirus; e 

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que 
não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de 
contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus. 

Parágrafo único. As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitário Internacional, constante 
do Anexo ao Decreto n° 10.212 de 30 de  janeiro de 2020 aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber.  

Art.  3° Para enfrentamento da emergáncia  dc  saúdc pública de importância intcrnacional decorrente do 
coronavirus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas:  

Art.  30  Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavirus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes 
medidas: (Redação dada  pela  Medida Provisória n° 926,  de 2020) 

I - isolamento; 

II - quarentena;  

III  - determinação de realização compulsória de: 

a) exames médicos; 

b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clinicas; 

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou 

www.planalto.gov.briccivil_03Lato2019-2022/2020/1ei/L13979.htm 1/7 
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e) tratamentos médicos específicos; 

IV - estudo ou investigação epidemiológica; 

V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver; 

VI restrição excepcional o temporária de entrada e saída do País, conforme recomendação técnica e 
fundamentada do Agôncia Nocional de Vigilância Sanitário (Anvisa), por rodovias, portos ou aeroportos; 

VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de: (Redação dada  pela Medida Provisória n° 926, 
de 2020) 

a) entrada e saída do Pais; e (Incluído  pela Medida Provisória n° 926,  de 2020) 

b) locomoção interestadual e intermunicipal; (Incluído  pela Medida Provisória n° 926,  de 2020) 

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o 
pagamento posterior de indenização justa; e 

VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos A vigilância sanitária sem 
registro na Anvisa, desde que: 

a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e 

b) previstos em ato do Ministério da Saúde. 

§ 10 As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências cientificas 
e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo 
indispensável à promoção e A preservação da saúde pública. 

§ 2° Ficam assegurados As pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo: 

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a assistência A família 
conforme regulamento; 

II - o direito de receberem tratamento gratuito;  

III  - o pleno respeito A dignidade, aos direitos humanos e As liberdades fundamentais das pessoas, conforme 
preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto n° 10.212,  de 30 de 
janeiro de 2020. 

§ 3° Será considerado falta justificada ao serviço público ou A atividade laboral privada o período de ausência 
decorrente das medidas previstas neste artigo. 

§ 4° As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o descumprimento 
delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei. 

§ 50  Ato do Ministro de Estado da Saúde: 

I - disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis As medidas previstas nos incisos I e II do caput deste 
artigo; e 

II - concederá a autorização a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo. 

§ 6° Ato conjunto dos Ministros  dc  Estado da Saúde c da Justiça c Segurança Pública disporá 3obre a mcdida 
pfeviste-Re-ifieise-V-1-ele-eapot-eleste-aftige, 

§ 6° Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura 
disporá sobre a medida prevista no inciso VI do caput. (Redação dada  pela Medida Provisória n° 927 de 2020) 
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§ 6°-A 0 ato conjunto a que se refere o § 6° poderá estabelecer delegação de competência para a resolução 
dos casos nele omissos. (Incluído  pela Medida Provisória n° 927 de 2020) 

§ 7° As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas: 

I - pelo Ministério da Saúde; 

II - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nas hipóteses dos incisos 
I, II, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou 

Ill - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos Ill, IV e VII do caput deste artigo. 

§ 8° As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento 
de serviços públicos e atividades essenciais. (Incluido  pela Medida Provisória n° 926,  de 2020) 

§ 9° 0 Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais 
a que se referem o § 8°. (Incluído  pela Medida Provisória n° 926,  de 2020) 

• 
§ 10. As medidas a que se referem os incisos I, ll e VI do caput, quando afetarem a execução de serviços 

públicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente poderão ser adotadas 
em ato especifico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou o Poder concedente ou 
autorizador. (Incluído  pela Medida Provisória n° 926 de 2020) 

§ 11. É vedada a restrição â circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços 
públicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no § 9°, e cargas de qualquer espécie que possam 
acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população. (Incluído  pela Medida Provisória n° 926, de 
2020)  

Art.  4° Fica dioponooda a licitação poro aquicição do  bona,  corviçoc o inoumoo do oaúdo dootinadoc ao 
onfrontomonto da omorgônoia do ooúdo pública do importânoia intomaoionol d000rronto do ooronavíruo do  quo  trata 
cata Lei.  

Art.  4° É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus 
de que trata esta Lei. (Redação dada  pela Medida Provisória n° 926 de 2020) 

§ 1° A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto 
perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus. 

§ 2° Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas 
em sitio oficial especifico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das • informações previstas no §  3° do  art.  8° da Lei n° 12.527,  de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o 
número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de 
contratação ou aquisição. 

§ 3° Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas 
que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público 
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. 
(Incluído  pela Medida Provisória n° 926,  de 2020) 

§ 4° Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o caput, quando se tratar de compra ou contratação por 
mais de um órgão ou entidade, o sistema de registro de pregos, de que trata o inciso II do caput do  art.  15 da Lei n° 
8.666,  de 21 de  junho de 1993, poderá ser utilizado. (Incluído  pela Medida Provisória n° 951,  de 2020) 

§ 5° Na hipótese de inexistência de regulamento especifico, o ente federativo poderá aplicar o regulamento 
federal sobre registro de preços. (Incluído  pela Medida Provisória n° 951,  de 2020) 

§ 6° 0 órgão ou entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo, contado da data de divulgação da 
intenção de registro de prego, entre dois e quatro dias úteis, para que outros órgãos e entidades manifestem interesse 
em participar do sistema de registro de pregos nos termos do disposto no § 4° e no § 5°. (Incluído  pela Medida 
Provisória n° 951,  de 2020)  

Art.  4°-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do  art.  4° não se restringe a 
equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do 
bem adquirido. (Incluído  pela Medida Provisória n° 926 de 2020) 
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Art.  4°-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condições 
de: (Incluído  pela Medida Provisória n° 926 de 2020) 

I - ocorrência de situação de emergência; (Incluído  pela Medida Provisória n° 926 de 2020) 

II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; (Incluído  pela Medida Provisória n° 
926,  de 2020) 

Ill - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, 
públicos ou particulares; e (Incluído  pela Medida Provisória n° 926,  de 2020) 

IV - limitação da contratação A parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. (Incluído 
pela Medida Provisória n° 926,  de 2020)  

Art.  4°-C Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de 
que trata esta Lei, não  sera  exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços 
comuns. (Incluído  pela Medida Provisória n° 926,  de 2020)  

Art.  4°-D O Gerenciamento de Riscos da contratação somente  sera  exigível durante a gestão do contrato. 
(Incluído  pela Medida Provisória n° 926,  de 2020)  

Art.  4°-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da 
emergência que trata esta Lei,  sera  admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico 
simplificado. (Incluído  pela Medida Provisória n° 926 de 2020) 

§ 1° 0 termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere o caput conterá: 
(Incluído  pela Medida Provisória n° 926,  de 2020) 

I - declaração do objeto; (Incluído  pela Medida Provisória n° 926,  de 2020) 

II - fundamentação simplificada da contratação; (Incluído  pela Medida Provisória n° 926 de 2020) 

Ill - descrição resumida da solução apresentada; (Incluído  pela Medida Provisória n° 926 de 2020) 

IV - requisitos da contratação; (Incluído  pela Medida Provisória n° 926 de 2020) 

V - critérios de medição e pagamento; (Incluído  pela Medida Provisória n° 926 de 2020) 

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no  minim,  um dos seguintes parâmetros: (Incluído  pela 
Medida Provisória n° 926 de 2020) 

a) Portal de Compras do Governo Federal; (Incluído  pela Medida Provisória n° 926,  de 2020) 

b) pesquisa publicada em mídia especializada; (Incluído  pela Medida Provisória n° 926 de 2020) 

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; (Incluído  pela Medida Provisória n° 926, de 
2020) 

d) contratações similares de outros entes públicos; ou (Incluído  pela Medida Provisória n° 926,  de 2020) 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e (Incluído  pela Medida Provisória n° 926,  de 2020) 

VII - adequação orçamentaria. (Incluído  pela Medida Provisória n° 926,  de 2020) 

§ 2° Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente,  sera  dispensada a estimativa de 
pregos de que trata o inciso VI do caput. (Incluído  pela Medida Provisória n° 926,  de 2020) 

§ 3° Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não impedem a contratação pelo 
Poder Público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em 
que deverá haver justificativa nos autos. (Incluído  pela Medida Provisória n° 926,  de 2020)  

Art.  4°-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade competente, 
excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa A regularidade 
fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de 
apresentação de prova de regularidade relativa A Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 
caput do  art.  7° da Constituição. (Incluído  pela Medida Provisória n° 926,  de 2020)  

Art.  4°-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição 
de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os prazos dos 
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(Incluido  pela Medida Provisória n° 926,  de 2020) " U  

§ 10 Quando o prazo original de que trata o caput for número impar, este  sera  arredondado para o número 
inteiro antecedente. (Incluido  pela Medida Provisória n° 926 de 2020) 

§ 2° Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo. (Incluido  pela Medida 
Provisória n° 926,  de 2020) 

§ 3° Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o  art.  39 da Lei n° 8.666,  de 21 de 
junho de 1993, para as licitações de que trata o caput. (Incluido  pela Medida Provisória n° 926,  de 2020) 

§ 4° As licitações de que trata o caput realizadas por meio de sistema de registro de pregos serão 
consideradas compras nacionais, nos termos do disposto no regulamento federal, observado o prazo estabelecido no 
§ 6° do  art.  4°. (Incluido  pela Medida Provisória n° 951 de 2020)  

Art.  4°-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser 
prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de 
emergência de saúde pública. (Incluido  pela Medida Provisória n° 926,  de 2020)  

Art.  4°-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração pública poderá 
prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 
ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato. (Incluido  pela Medida 
Provisória n° 926 de 2020)  

Art.  5° Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de: 

I - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavirus; 

II - circulação em  areas  consideradas como regiões de contaminação pelo coronavirus.  

Art.  6° É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, 
distrital e municipal de dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo 
coronavirus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação. 

§ 1° A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se as pessoas jurídicas de direito privado 
quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária. 

§ 2° 0 Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em 
investigação, relativos à situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo das informações 
pessoais.  

Art.  6°-A Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concessão de suprimento de fundos e por item de 
despesa, para as aquisições e contratações a que se refere o caput do  art.  4°, quando a movimentação for realizada 
por meio de Carta() de Pagamento do Governo: (Incluido  pela Medida Provisória n° 926,  de 2020) 

I - na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na alínea "a" do inciso I do caput do  art.  23 da 
Lei n°8.666,  de 21 de  junho de 1993; e (Incluido  pela Medida Provisória n°926,  de 2020) 

II - nas compras em geral e outros serviços, o valor estabelecido na  alit-lea  "a" do inciso II do caput do  art.  23 da 
Lei n°8.666,  de 1993. (Incluido  pela Medida Provisória n° 926,  de 2020)  

Art.  6°-B Serão atendidos prioritariamente os pedidos de acesso à informação, de que trata a Lei n° 12.527, de 
2011, relacionados com medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata esta Lei. 
(Incluido  pela Medida Provisória n° 928,  de 2020) 

§ 1° Ficarão suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso a informação nos órgãos ou nas entidades 
da administração pública cujos servidores estejam sujeitos a regime de quarentena, teletrabalho ou equivalentes e 
que, necessariamente, dependam de: (Incluido  pela Medida Provisória n° 928,  de 2020) 

I - acesso presencial de agentes públicos encarregados da resposta; ou (Incluido  pela Medida 
Provisória n° 928 de 2020) 

II - agente público ou setor prioritariamente envolvido com as medidas de enfrentamento da situação de 
emergência de que trata esta Lei. (Incluido  pela Medida Provisória n° 928,  de 2020) 
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§ 2° Os pedidos de acesso à informação pendentes de resposta com fundamento no disposto no § 1° deverão 
ser reiterados no prazo de dez dias, contado da data em que for encerrado o prazo de reconhecimento de calamidade 
pública a que se refere o Decreto Legislativo n° 6 de 20 de março de 2020. (Incluído  pela Medida Provisória n°  
928,  de 2020) 

§ 3° Não serão conhecidos os recursos interpostos contra negativa de resposta a pedido de informação 
negados com fundamento no disposto no § 10. (Incluído  pela Medida Provisória n° 928 de 2020) 

§ 4° Durante a vigência desta Lei, o meio legitimo de apresentação de pedido de acesso a informações de que 
trata o  art.  10 da Lei n° 12.527 de 2011, será exclusivamente o sistema disponível na internet.(Incluido  pela Medida 
Provisória n° 928 de 2020) 

§ 5° Fica suspenso o atendimento presencial a requerentes relativos aos pedidos de acesso à informação de 
que trata a Lei n° 12.527,  de 2011. .(Incluido  pela Medida Provisória n° 928,  de 2020)  

Art.  6°-C Não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados processados em 
processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo n° 6, de 
2020. (Incluído  pela Medida Provisória n° 928,  de 2020) 

Parágrafo único. Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções 
administrativas previstas na Lei n° 8.112,  de 1990, na Lei n° 9.873,  de 1999, na Lei n° 12.846,  de 2013, e nas demais 
normas aplicáveis a empregados públicos. (Incluído  pela Medida Provisória n° 928,  de 2020)  • Art.  6°-D Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções administrativas 
previstas na Lei n° 8.666 de 1993, na Lei n° 10.520 de 17 de  julho de 2002, e na Lei n° 12.462 de 4 de agosto de 
2011. (Incluído  pela Medida Provisória n° 951,  de 2020)  

Art.  7° 0 Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e operacionalização do disposto 
nesta Lei. 

polo .surto  dc 2019. 

Art.  8° Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorrente do 
coronavirus responsável pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o  art.  4°-H, que obedecerão ao 
prazo de vigência neles estabelecidos. (Redação dada  pela Medida Provisória n° 926 de 2020)  

Art.  9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasilia,  6 de fevereiro de 2020; 199° da Independência e 132° da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO io Sérgio Moro 
Luiz Henrique Mandetta 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.2.2020 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAl 
Estado de Mato Grosso do Sul 

• 3 

LEI N°2.237, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019. 
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Navirai (MS), 
para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. 

O Prefeito do Município de Navirai. Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte Lei:  

Art.  I° Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Navirai para o 
exercício financeiro de 2020, compreendendo: 

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Fundações. 
Autarquias, Órgãos e Unidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta. 

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e 
Unidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.  

Art.  20  0 conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de 
Navirai para o exercício de 2020, estima a Receita e fixa a Despesa no valor total consolidado de 
R$ 211.596.039,24 (duzentos e onze milhões quinhentos e noventa e seis mil trinta e nove reais e 
vinte e quatro centavos). 

• Art.  30  A Receita Orçamentária decorrerá da arrecadação de tributos, transferências 
constitucionais e outras receitas correntes e de capital, de acordo com a legislação vigente. de 
conformidade com a Lei de Diretrizes orçamentárias (LDO) e separada por fontes de recursos, 
obedecendo a Portaria TC/MS n° 69/2013 do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul — 
TC/MS e a Instrução Normativa 54 do TCE/MS e alterações posteriores demonstradas nos 
quadros que acompanham esta Lei. 

Parágrafo único Se houver alteração nas normas legais quanta às fontes ou 
classificação de fontes, fica autorizado o remanejamento das fontes e suas despesas. através de 
suplementação.  

Art.  40  A receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e das especificações 
constantes dos quadros integrantes desta lei, observado o seguinte desdobramento: 

RECEITA VALOR EM RS 
RECEITAS CORRENTES 

RECEITA TRIBUTÁRIA R$ 45.075.610,58 

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES R$ 7.235.001,00 

RECEITA PATRIMONIAL R$ 6.108.223,79 

RECEITA DE SERVIÇOS R$ 1.002.08 

TRANSFERENCIAS CORRENTES R$ 161.823.708,19 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES R$ 3.604.867,48 

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES  ANTONIO  FARRIS. L:,3409-1500 -- CENTRO — CEP: 79950.000  
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(-) DEDUÇÁO DE RECEITAS DE 
TRANSFERÊNCIAS 

R$ 19.118.099,84 

RECEITAS DErtAPITAL 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO R$ 2.500.003,00 
ALIENAÇÃO DE BENS R$ 214.799,00 
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL R$ 4.163.920,72 

RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS- 
RECEITAS 1NTRAORÇAMENTAR1AS 

CORRENTES 
' R$ 13.390.964.00 

RECEITA TOTAL R$ 225:00.000,00 

Parágrafo único. Durante o exercício financeiro de 2020 a receita poderá ser alterada 
de acordo com a necessidade de adequá-la à sua efetiva arrecadação.  

Art.  5° 0 Orçamento para o,  exercício de 2020. por ser uno, conforme consagra a 
legislação, inclui todas as receitas arrecadadas pelo Município, a qualquer titulo, inclusive as que 
se destinam aos diversos Fundos. Fundações e Autarquias e, também, todas as despesas fixadas 
para a Administração Direta, Indireta e de cada Fundo, Fundação e Autarquia, vinculados a um 
órgtto, na condição de Unidade Orçamentária.  

Art.  6' Os Gestores e Ordenadores de Despesas dos Fundos, Fundações, Autarquias. 
Orgãos e Unidades que integram o Orçamento Geral do Município, deverão, para efeito de 
execução orçamentária, adotar, cada um. o Quadro Demonstrativo da Receita e o Plano de 
Aplicação dessas Unidades que acompanham, como anexo. a presente lei, conforme preceitua o 
inciso I, § 2° do  art.  2° da Lei n°. 4.320/64, no que couber a cada Unidade de Execução 
Orçamentária.  

Art.  7° A Mesa da Câmara os Gestores e Ordenadores dos Fundos, Fundações, 
Autarquias, Orgãos e Unidades, encaminharão ao Setor de Contabilidade da Prefeitura, até o dia 
20 (vinte) de cada mês subsequente. os Balancetes Mensais, para fins de atendimento do que 
dispõe os artigos 50 e 52 da Lei Complementar n'. 101 de 04 de maio de 2000.  

Art.  8° A Despesa será realizada de acordo com as especificações constantes dos 
quadros que integram esta Lei, observado o seguinte desdobramento: 

DESPESAS FOR 
UNIDADES 

ORÇAMENTARIAS 
FONTE VALOR TOTAL 

PODER LEGISLATIVO .. 

100.000 r7.283.927,00 
Câmara Municipal 7.283.927,001 
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ODEAREKECUTIVO 1 

Gabinete do Prefeito  . 
100.000 1 5.097.810,40 

Total Gabinete j 5.097.810,40 

Gerência de Administração 

•  

100.000 8.359.002,00 
128.000 500.000,00 

1 192.000 214.800,00 ' 
Total Gerência Administração j 9.073.802,00 " 

Gerência de Finanças 
100.000 1 7.163.057,00 

Total Gerencia 7.163.057,00 

Gerência de Obras 
100.000 10.580.006,00 
117.000 1.508.000,00 
123.000 3.210.000,00 
170072 40.100,00 
180.501 3.00 
180.502 2,00 
190.000 2.500.003,00 

Total Ger. Obras 17.838.114,00 

Gerência de Educação e Cultura 
100.000 r 90.000,00 
101.000 19.065.508,00 
115.049 2.261.248,00 
115.050 236.000,00 
115.051 800.000,00 
115.052 140.000,00 
115.053 780.000,00 
120.000 300.000,00 
124.000 325.000,00 

Total Ger. Educação 23.997.756,00 

Gerência de Desenvolvimento Econômico 
[ 100.000 ! 1.430.914,00 

123.000 1 230.000,000 
I 1.660.914,00 

Total Ger. Desenv. Econômico ! 1.660.914,00 
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I 

1  
Gerência de Meio Ambiente 

f 

1 100.000 1 3.226.908,00 
I Total da Ger. Meio Ambiente 1 I 3.226.908,00 

Gerência de Receita 

100.000 I 2.595.403.00 
Total 2.595.403,00 

Gerência de Orçamento e Contabilidade - 1 100.000 460.500,00 I 
Total 460.500.00 

Gerencia de Esportes e Lazer 

100.000 1.162.001,00 
Total 1.162.001,00 

Gerência de Planejamento e GestAo Pública 

100.000 9,00 

Total 9,00 

Gerência de Serviços Públicos 

100.000 9.557.003.00 

116.000 150.000.00 

117.000 3.000.000.00 

123.000 310.000,00 

127.000 1,00 

170.074 400.000.000 

180.501 1.645.000,00 
180.502 1.410.814.00 

Total 16.472.820,00 

Reserva de Contingencia 

100.000 2.828.513.00 1  . 

Total 2.828.513,00 

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES  ANTONIO  FARRIS. 343- 'TELEFON 4111' - CENTRO - CEP: 79950.000 
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• FUNDEB 

118.000 I 25.201.078.00 
119.000 1 6.159.712.20 

Total j 31.360.790.20 

Fundo Municipal de Investimento Social 

181.503 910.042,00 
Total 910.042,00 

Fdo. Mun. Direito Pessoa Portadora Deficiência 

35.000,00 
Total 35.000,00 

Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico 

100.000 42.000,001 
Total 42.000.00 

Fundo Municipal do Meio Ambiente 

100.000 102.000,00 
Total 102.000,00 

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 

100.000 550.000,00 

123.000 250.000,00 

130.000 53.000,00 
Total 853.000,00 

Fundação de Cultura 

1 1 00.000 752.817,00 

127.000 115.000,00 
Total 867.817,00 

Fundo de Previdência Servidores Públicos — NAVIRAIPREV 
---1 

103.000 24.701.967,00 
Teta! 24.701.967.00 

Gerência de Saúde 

100.000 1,00 
' l Tota i 1,00 ' 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAi 
Estado de Mato Grosso do Sul 

Fundo Municipal de Saúde 

• 

• 

102.000 32.986.513.00 
114.008 6.004.504,00 
114.010 10.219.486.40 
114.011 30.000,00 
114.012 992.422,00 
114.014 283.002.00 
114.017 15.000,00 
114.057 i 605.000,00 
121.000 I 1.416.440.00 

125.000 630.000,00 

126.000 4,00 
131.008 752.401,00 
131.010 3.776.253,00'  
131.012 2.002,00 

131.014 280.002,00 

181.503 2.100.011,00 
Total 60.093.040,40 

Gerência de Assistência Social 

100.000 1,00 1,00 
Fundo Municipal de Assistência Social 

100.000 5.115.466.00 

129.000 1.213.994,00 

134.000 101,00 

182.000 249.106,00 
Total 6.578.667,00 

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 

100.000 ‘ 52.838,00 

150.061 502.00 
Total 53.340,00 

- 
Fundo Municipal Direito Difuso — Procon 

100.000 540.800,00 
Total 540.800.00 

Total „ . _ , 225.000.000,00°,  

PRAÇA PREFEITO  EUCLIDES ANTONIO FABIUS, 343— TELI,EON'ET 09-1$00 —  CENTRO  —CEP:  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul  

Art.  90  0 Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos 
termos da Lei n°. 4.320/64  Ilea  autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ate o valor 
correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o total da despesa fixada no orçamento geral do 
Município, observado as disposições contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, utilizando os 
recursos previstos no § 10  do Artigo 43 da Lei Federal n°. 4.320/64, com a finalidade de 
incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, podendo para tanto 
suplementar ou anular dotações entre as diversas fontes  dc  receitas e diversas unidades 
orçamentárias e fundos. 

Parágrafo  ¡Mick).  Se houver excesso de arrecadação em qualquer fonte de recursos, 
fica o Poder Executivo autorizado a abrir credito suplementar ate o limite do excesso 
evidenciado em qualquer, programa, projetos ou atividades, considerando a tendência de 
arrecadação do exercício nos Fundos, Fundações, Autarquias e órgãos, considerando os 
excessos por fontes de receita.  

Art.  10 Dentro do limite previsto no artigo anterior, fica autorizada a abertura de 
créditos adicionais especiais para a criação de elementos de despesa que na execução 
orçamentária se fizerem necessários ou que apresentem insuficiência de dotação, de acordo com 
os artigos 40, 41, 42 e 43 e seus parágrafos e incisos, constantes.  da Lei Federal 4.320/64, 
podendo a Administração Municipal rerna-nejar as dotações entre as diversas unidades 
orçamentárias e diferentes fontes de receita prevista nesta Lei Orçamentária. 

§ 1° Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da 
execução orçamentaria, e com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada 
nesta lei, autorizado a renianejar recursos, entre atividades e projetos de um mesmo programa. no 
âmbito de cada órgão, obedecida a distribuição por grupo de despesa. 

§ 2' Excluem-se do limite estabelecido no artigo anterior desta Lei Orçamentária, para 
a abertura de créditos adicionais para utilização dos Poderes Executivo e Legislativo, as 
suplementações de dotações visando o atendimento à ocorrência das seguintes situações: 

I - insuficiência de dotação dentro de um mesmo grupo de despesa, em conformidade  corn  os 
grupos especificados na LDO; 

II insuficiência de dotação no grupo de despesas 1- Pessoal e Encargos Sociais: 

Til - insuficiência de dotação nos grupos de despesas 2- Juros e Encargos da Divida e grupo de 
despesa 6- Amortização da Divida; 

IV - suplementações para atender despesas com o pagamento das Dividas e Precatórios 
Judiciais. 

V - suplementações que se utilizem dos valores apurados conforme estabelece nos incises f e II 
do § 10 do artigo 43, da Lei Federal 4.320/64. 

VI - suplementações destinadas a atender alterações nas fontes de receita por forca de novãs 
normas legais. 

PRAÇA PREFEITO  EUCLIDES ANTONIO FARRIS. 34.3 —TELL CENTRO  — CEP: 79950.000 
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VII — suplementações para remanejamento dos saldos orçamentários apurados nas unidades que 
serão criadas, extintas, fusionadas ou incorporadas, para implementação das disposições das leis 
que alterarão a estrutura administrativa da prefeitura municipal. 

VIII — suplementações para atender despesas com educação do ensino fundamental e infantil. 

suplementações para atender despesas com ações e serviços de saúde. 

X - para atender insuficiência de dotação dentro do mesmo grupo de fontes de recursos.  

Art.  11 Fica o Poder Executivo na execução orçamentária autorizado a: 

I - Tomar todas as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da 
receita; 

11 - Proceder à centralização parcial ou total de dotações da Administração Municipal;  

III  - Promover a concessão de subvenções sociais ou auxilios a entidades públicas ou privadas, 
mediante Convênios ou termos de ajustes e outros auxílios financeiro a pessoas fisicas, 
observado o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentarias e, ainda, assinar convênios ou termos 
de mútua colaboração com drgAos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e 
Municipal, e ainda conveniar com Entidades Públicas e Privadas sem fins lucrativos; 
IV - A conceder reajustes de pessoal Ativo e Inativo, observando os dispositivos Constitucionais 
e aos artigos n.° 19 e n.° 20 da Lei Complementar n.° 101 de 04 de maio de 2000.  

Art.  12 Após a aprovação da proposta de Lei Orçamentária, o Poder Executivo 
Municipal tem até o dia 31 de janeiro de 2020 para enviar à Câmara Municipal, cópia completa 
dos Quadros de Detalhamento das Despesas e do Orçamento Anual, devidamente corrigido e 
adequado com as alterações e modificações que porventura sejam aprovadas pelo Legislativo.  

Art.  13 Ficam aprovados os Quadros Demonstrativos das Despesas e Plano de 
Aplicação para o Exercício de 2020 os seguintes Fundos, Fundações e Autarquias, que 
acompanham a presente I,ei e seus anexos. 

I - Fundo de Previdência Social - NAVIRAIPREV, no valor de R$ 24.701.967,00: 

II - Fundação de Cultura, vinculado a Gerência de Educação e Cultura, no valor de R$ 
867.810,00;  

III- Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica FUNDEB, vinculado a Gerência de 
Educação e Cultura, no valor de R$ 31.360.790,20; 

IV- Fundo Municipal de Saúde, vinculado a Gerência de Saúde, no valor de R$ 60.093.040,40; 

V- Fundo Municipal de Assistência Social, vinculados à Gerência de Assistência Social, no valor 
de R$ 6.578.667,00 

VI- Fundo Municipal de Investimento Social, vinculado à Gerência de Assistência Social. no 
valor de R$ 910.042,00; 
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• 

VII - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, vinculado a Gerência de 
Assistência Social, no valor de R$ 53.340,00; 

VIII- Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, vinculado a Gerência de 
Assistência Social, no valor de R$ 35.000,00; 

IX- Fundo de Desenvolvimento Econômico, vinculado à Gerência de Desenvolvimento 
Econômico, no valor de R$ 42.000,00; 

X — Fundo Municipal de Meio Ambiente, vinculado a Gerência de Meio Ambiente, no valor de 
R$ 102.000,00; 

XI — Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, vinculado a Gerência de Obras e 
Serviços Públicos, no valor de R$ 853.000,00; 

XII — Fundo municipal de Direito Difuso — Procon, vinculado ao Gabinete no valor de R$ 
540.800,00  

Art.  14 Em cumprimento ao Artigo 29-A da Constituição Federal, o Executivo 
Municipal se obriga a suplementar ou deduzir o Orçamento Geral da Câmara Municipal de 
Navirai, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do exercício de 2020, tendo por base a 
receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2020, e ate o limite de 7% (sete por 
cento) previsto na Constituição Federal.  

Art.  15 Constará nesta Lei, nos termos do artigo 5° da Lei Complementar 101/2000, a 
previsão de uma reserva de contingência no valor de até 1% (um por cento) da Receita Corrente 
Líquida, para atendimento complementar das situações de passivos contingentes e outros riscos e 
eventos fiscais imprevistos.  

Art.  16 De acordo com o  Art.  10 da Lei n° 2.089, de 14 de dezembro de 2017, fica 
atualizado automaticamente o Plano Plurianual vigente para o período de 2018 a 2021. de acordo 
com os anexos desta lei.  

Art.  17 Esta Lei entrará em vigor em 1° de janeiro de 2020, revogadas as disposições 
em contrário.  

Navirai, 11 de dezembro de 2019. 

       

Publicado no Didric 
cioalVlunicipios 

Edição2.5 

   

   

MACEDO 
Prefeito/municipal 

   

PRAÇA PR EFEITO EUCL1DES ANTO!NIO FARRIS. 343- TELEFONE: 3409-1500 - CENI RO - 7915(1.001i  

E-MAIL:  administracao4 nav irai.ms.00v.br  -  CNN:  03.155.934/0001-90 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
Estado de Mato Grosso do Sul 

ANEXO I ,k LEI N° 2.237, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019 

Organizações sociais, sem fins lucrativos, nominadas para transferência de recursos destinados 
execução de atividades ou projetos de interesse e competência do municipio nas  areas  de 
educação, saúde, assistência social, cultura, meio ambiente e esporte, entre outras.  corn  as 
entidades sem fins lucrativos, através processo de inexigibilidade de chamamento público. 

CNPJ NOME 
12.667.186/0001-16 ABRIGO  SAO JOSE  DE NAVIRAI 
17.268.321/0001-74 ASSOCIAÇÃO  AGAPE  
17.948,888/0001-91 ASSOC. NAVIRAIENSE PESSOAS DEFIC. - ANPEDE 
03.907.599/0001-30 APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 
01.371.966/0001-06 ASSOC. PROTETORES CRIANÇAS ADOLESCENTES NAVIRAI - APROCAN 
07.664.417/0001-06 CASA LAR SANTO  ANTONIO  DE NAVIRAI 
06.913,924/0001-65 CASA DE RECUPERAÇÃO MAANAIN 
07.800.081/0001-53 CLUBE ESPORTIVO NAVIRAIENSE - CEN 
04.344.188/0001-46 NAVIRAI FUTEBOL CLUBE 
08.026.084/0001-44 CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANÇA NAVIRAI 
01.754.243/0001-88 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FAPEMS 
06.278.383/0001-40 GEBIO-GRUPO ESTUDOSPROTEÇÃOA BIODIVERSIDADE 
26.857.243/0001-34 GRUPO ESPIRITA PAULO E ESTEVÃO 
24.643.959/0001-03 GUARDA MIRIM DE NAVIRAI 
03.163.912/0001-72 HOSPITAL PSIQUIATRICO  DR.  ADOLFO B. MENEZES 
24.644.015/0001-50 LAR DA CRIANÇA AMOR E FRATERNIDADE 
08.364.849/0001-56 MÃOS & PATAS 
05.369.527/0001-01 REDE FEMININA COMBATE AO  CANCER  - NAVIRAI 

13.213.729/0001-98 ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSITARIOS DE NAVIRAI 
03.907.839/0001-04 ARA-ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOOLATRAS DE NAVIRAI-MS 

49.150.352/0001-12 FUNDAÇÃO PIO XII 
03.264,353/0001-97 ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO PARCEIROS DA VIDA 
15.961.510/0001-33 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL 

18.071.599/0001-10 CONSELHO DA COMUNIDADE DE NAVIRAI - MS 
03.904.174/0001-77 SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITÁRIA - S.S.CH 

02.317.085/0001-61 ASSOCIAÇÃO NAVIRAIENSE TERRA E PAZ - ANTEP 

06.144.290/0001-23  ROTARY CLUB  DE NAVIRAI 
07.775.847/0001-97 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS-UFGD 
03.784,98/00001-59 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - AABB/NAVIRAf-MS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAV1RAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

DECRETO N" 65, DE 13 DE JULHO DE 2018. 
Delega competências ao servidor Welligton de Mattos 
Santussi, ocupante do cargo em provimento em comissão de 
Gerente Municipal de  Sande,  e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAi, ESTADO DE 
MATO GROSSO DO SUL. no uso das atribuições legais, e com .fulcro no artigo 76, 
inciso VII, da Lei Orgânica do Município, cie o  art.  30, da Lei Complementar n° 132 
de 11 janeiro de 2013 e alterações posteriores, e 

Considerando que a delegação de competências A titulares de cargos do primeiro 
escalão, é essencial a descentralização de ações governamentais e, que essa 
descentralização deve ser implementada, com objetivo de assegurar maior rapidez e 
objetividade as decisões, 

DECRETA:  

Art.  1° Fica delegada ao servidor Welligton de  Mottos  Santussi, nomeado 
no cargo de provimento em comissão de Gerente Municipal de Saúde, Símbolo 
GER-2, competência para ordenar despesas, efetuar a emissão de notas de empenho, 
homologar e adjudicar as licitações, bem como assinar os contratos delas decorrentes, 
respondendo por seus atos nesta condição, com efeito a partir de 23 de julho de 2018. 

Parágrafo único. Fica delegado também ao servidor mencionado no caput, 
competência para ordenar despesas do Fundo Municipal de Satitle-FMS.  

Art.  2° Fica revogado na Integra, o Decreto n° 60 de 02 dejtdho de 20 8.  

Art.  3° Este Decreto entra em vigor em 23 de julho-de :2018. 

Navirai, 13 de julho de 2018. 
, 

_......4OSEIZ-A41-141 MACEDO 

•rdien., 

Mato Grosso do Sul, 19 de Julho de 2018 Dierio Oficial dos Munieipios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO IX N2148  

pets  Gerencia de Meio Ambiente,  en.  substituição ao titular da 
referida pasta. durante seu período de ferias.  

Art.  3' Este Portaria entra em vigor na data de sua publicação  don  
afixação no quadro de  liaise;  da Prefeitura Municipal. 

Navirai, 17 de julho  dc  2018. 

JOSÊ IZA UR! DE MACEDO 
Prefeito Municipal 

Publicado  nor: 
Lucas Felix Wanderley  

Código  IdentiRcador:6939FERF  

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DECRETO N° 63, DE 10 DE ARAM  DIE  2018 

Nonieia os membros para constituírem a 
"Coordenadoria MuniciOrd de Prole* e  Wen  
Civil—  COMP DEC",  e de outras providências, 

O PREFEITO MUNICIPAL 01:1 NAVIRA1, ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que II. confere o artigo 
76, incise VII, da Lei Orgenica do Municipio, e nos  teams  do  art.  5" 
da Lei 1.717, de 24 de maio de 2013, regularnentada  pet*  Decreto 
n.  84, de 06 de junho de 2013, 

DECRETA:  

Art.  I" nomeados os  'umbras  da Coordenadorist Municipal 
de Proteecio t Defesa Ciril COMPDEC, composta  pains  seguintes 
urearbros'  
Adrian° Charm  de Pranot Coordenador Esecneiro; 
Marna Cristina Fossar- Secreuiria; 
Adriano  Jost,  Silririo - Diretor de Setor Operacional.. e 
Marcelo Silveira Monteiro -Diretor do Setor Técnico.  

Art.  2' Este Decreto coda em vigor na data  dc  sua publicavao, 
revogando as disposições em coinrerio, era especial o Decreto o' 110. 
de lido dezembro de 2017. 

Navirai, 10 de julho de 2018.  

JOSE  IZALIRI DE MACEDO 
Prefeito Municipal 

Publicado par: 
Lucas  Felix  Wanderley 

Código Identi8cador:43D98CE4 

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DECRETO 63, DE 13 DE JULHO DE 2018 

Delega  competencies an smith],  Welligion do 
Mattos Santussi, ocupante do cargo em provimento 
em comissão  dc  Gerente Municipal de Saúde, e de 
outras providencias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAL ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL, no uso das atribuições legais, e zona  fulcra  no 
artigo 76, inciso VII, da Lei Orgenica do Município,  ern  o  an.  30, da 
Lei Complementar n' 132 de 11  jailed°  de 2013 e alterações 
posteriores, 

Considerando que a delegação de  competencies  ir titulares de cargos 
do primeiro encalho, é essencial a desceneralinção de ações 
governamentais e, que essa descentralização deve ser implementado, 
com objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade  ho  decisões, 

DECRETA: 

An, 1' Fica delegada ao servidor Welllgton de  Mattes Sentinel,  
DC/Ma& no cargo de provimentu cm comissio de Gerente 
Municipal de  Staid,,  Shnbolo GER-2, competencia  porn  ordenar 
dcspesas, efebiar a emissão de notes  dc  empenho, homologar c  

adjudicar as licitações, beta como asoirrur os contratis delas 
dean:motes, respondendo por seus atas nesta coadição, com efeito a 
partir de 23 de julho de 2018. 
Parigrafo único. Fica delegado  lamberts  no servidor mencionado no 
copal, competencia para ordenar despesas do Panda Municipal de 

2

S

o

a

t

ildê•FMS.  
Art.  2' Fica revogado na integra, Decreto n' 60 de 02 de julho de 

a 
  

Art. 3' Este Decreto entra cm vigor enr 23 de julho de 2018. 

Naviral, 13 de julho de 2018.  

JOSE  MAUR! DE MAC'EDO 
Prefeito Municipal 

Publicado  pot::  
Lucas  Felix  Wanderley 

Código Identificador:50985A49 

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DECRETO N" 66, DE 17 DE  MLR°  DE 2018 

Delega  competencies  6 servidora Ana Paula 
Xrambeck Silva  Roche,  ocamante do cargo de 
provimento  col  comissão de Gerente de Obras, 
de outros pi:eon:Macias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAV1RAL ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL, no uso das atribuições legais, c  coot  fulcro no 
artigo 76, incise VII, da Lei  Organics  do Municiaio,  c/o  o artigo 30, 
da Lei Complement:I n° 132 de  It  de  jarred°  dir 2013 c alterações 
posteriores, e 

Considerando que a delegação de  competencies  a titulares de cargos 
do primeiro escatio, é essencial a descentralizoção de ações 
governamemais e. que essa des:modelled*  deer  ser implementada, 
com objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade Os decisões, 

PECRET A: 

Art,  I' Pica delegado  in  servidora Ana Paula Kraft:beck Silva  
Roche, limeade  no cargo de provimento em comissão de Gerente de 
Obras, Simbolo GER-2, corapetincia para autorizar e ordenar 
despesas e efetuar a CIlliSSIO de notas de empenho, homologar e 
adjudicar as licitações, bem como  miner  os contratos delas 
decorrentes, referentes a, Gerencia de Meio Ambiente, agindo em 
substituição ao servidor  Astaire  Carlos  Mender,  Gerente de Mole 
Ambiente, em  map  do período de ferias desta titular de  Area,  o qual 
compreende as dias 16 de julbo a° dia 21 de julho de 2018 
respondendo por  seas  atos nesta condicao,  coin  efeito a partir de 16  dc  
julho de 2018.  
Art.  r Este  Memo  entra em vigor nu data de sua publicação.  

Nevi rat, 17 de  julho  de 2018. 

JOSE MAORI DE  MACEDO 
Prefeito  Municipal  

Publicado por: 
Lucas  Felix  Wanderley 

Código IdentifiendoriCRE11/7415 

GERÊNCIA DE SAÚDE 
DELIBERAÇÃO W. 08/2018/CMS 

Deliberação  le'.  08/2018/CMS Navirai, 16 de julho de 2018. 

O Pleno/rio do Conselho Municipal de Saúde em sue ducentesime 
septuagésima quarta Reunião Ordinária ocorrida no dia 12 de julho de 
2018, fms 14h00min, nas dependências do Sala de Reunião da 
Gerineia Municipal de  Sank.  
No uso de suas  competencies  Regimentais e atribuições conferidas ao 
Conselho Municipal de Saúde de acordo com as Leis 8.080 de 19 de 
setembro de 1990, Lei 8.142  dc  28 de dezembro de 1990/CNS, Lei 
Municipal 1.199 de 2005 e  Regiment.) [memo.  
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Pela presente solicitamos a reserva de recursos adiante discriminada, objetivando a cobertura de 
despesas para a realização de Processo de licitação abaixo especificado: 

Naviraf - MS, 02 de julho de 2020 

Viviane Ribeiro Bogarim Capilé 
Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos 

Conforme Portaria n°. 245/2017 

Órgão : FMS -  FUNDO  MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

153 / 2020  Dispensa por Justificativa: 35 / 2020 
Número do documento de solicitação: 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUIDO, CONFORME TERMO DE 
REFERENCIA, PARA ATENDER OS LEITOS DE U.T.I - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO 
HOSPITAL MUNICIPAL" - SOLICITADO PELA GERÊNCIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PEDIDO DE 
COMPRA N° 51/2020 - LEI 13.979/2020 e DECRETO MUNICIPAL N°34/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAi 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CNPJ 03.155.934/0001-90 

RESERVA DE RECURSO N° 1241/2020 
I — SOLICITAÇÃO 

- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

Drgão/Unidade Função  Sub  Função Programa Destino Projeto/Atividade Elemento de Despesa Cod.Reduzido 

1001 10 302 504 2 35 339030110000 1821  

III - VALOR DA  RESERVA 
Reduzido da 
Despesa 

Valor 
Reservado 

1821 105.000,00 (cento e cinco mil reais) 

IV — PROCESSO: MODALIDADE: 

V - TERMO DE RESERVA 
Declaro que a dotação acima especificada, no valor supra encontra-se devidamente reservada 
neste órgão, aguardando os trâmites finais. 

Naviraf - MS, 02 de julho de 2020  

WE ON  DE M i S SANTUSSI 
Gerente de Saúa e e or  de Despesas 

Conforme Decreto n° 065/2018 

Praga Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343 — Telefax (0**67) 3409-1500 — CEP 79950-000 —  e-mail:  licitacao(knavirai.ms.gov.br  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAi 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

CNPJ 03.155.934/0001-90 

EDITAL DE RATIFICAÇÃO  

PROCESSO N°. 153 /2020  

DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N°. 035/2020 

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos amparada 

Lei 13.979/2020 e Decreto Municipal N° 34/2020, que dispõe sobre compras 

emergenciais em virtude da pandemia mundial causada pelos  virus  do coronavirus, 

na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Navirai - MS, para o 

OBJETO:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUIDO, 

CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER OS LEITOS DE U.T.I - 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL" - SOLICITADO 

PELA GERÊNCIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PEDIDO DE COMPRA N° 51/2020 - 

LEI 13.979/2020 e DECRETO MUNICIPAL N° 34/2020. EMPRESAS 

VENCEDORAS:  WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, inscrita no CNPJ: 

35.820.448/0025-03 RECURSO ORÇAMENTÁRIO: GERÊNCIA DE SAÚDE — 

DOTAÇÃO: 10.01.00.10.302.0504 2.035 — 3.3.90.30.11.00.00(R1821) ITEM: 001 

VALOR: R$ 105.000,00 (Cento e cinco mil reais) 

Navirai — MS 02 de Julho de 2020. 

( 

WELLIGTON D i S SANTUSSI 
Gerente de  Sande  e Ordenador de Despesas 

Conforme Decreto n°. 065/18 

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 — Telefax (0**67) 3409-1500 —  Cep  79950-000 —  e-mail:  licitacao@navirai.ms.gov.b.r  
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ANO XII N°2634 Sexta-feira, 03 de julho de 2020 Orgão de divulgação oficial dos municípios 

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO/PREFEITURA DE NAVIRAI 

PORTARIA No 455, DE 02 DE JULHO DE 2020. 

Exonera Adriano Chaves de Franca do cargo de provimento em comissão que menciona, e da outras providências. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, 
com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, c/c o artigo 21 da Lei Complementar n° 
025/2000 de 29 de dezembro de 2000 e alterações posteriores, 

RFS01  VP  

Art.  1° Exonerar o servidor Adriano Chaves de Franga, matricula n°8087-O-, do cargo de provimento em comissão 
de Gerente de Equipe de Apoio Técnico, lotado na Gerência Municipal de Obras, pertencente ao Quadro da Prefeitura 
Municipal, a contar de 01 de julho de 2020.  

Art.  2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Muni-
cipal. 

Naviraí, 02 de julho de 2020. 

JOSÉ IZAURI DE MACEDO 

Prefeito Municipal 

Matéria enviada por LUCAS FELIX WANDERLEY 

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO/PREFEITURA DE NAVIRA/ 

PORTARIA N0  456, DE 02 DE JULHO DE 2020. 

Nomeia Adriano Chaves de Franga, para ocupar cargo de provimento em comissão que menciona e da outras provi-
dências. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
no artigo 96, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, c/c o artigo 21 da Lei Complementar no 025/2000 de 29 
de dezembro de 2000 e alterações posteriores, 

RESOLVE'  

Art.  10  Nomear Adriano Chaves de Franga, matricula n.° 8087-0, em substituição ao servidor  Oswald°  Ferreira, 
exonerado por intermédio da Portaria n.° 239/2018, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Gerente 
de Núcleo de Construção e Regularização Fundiária, Símbolo GER-3, pertencente ao Quadro da Prefeitura, lotando-o na 
Gerência Municipal de Obras, aplicando-se 60% (sessenta por cento) de adicional a titulo de gratificação sobre o venci-
mento base, a partir de 01 de julho de 2020. 

Parágrafo  (Mice.  Os percentuais de gratificações ora concedidos, serão reduzidos conforme disposto na Portaria n° 18 
de 06 de janeiro de 2017 e Portaria n°448, de 21 de junho de 2017.  

Art.  2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Muni-
cipal. 

Navirai, 02 de julho de 2020. 

JOSÉ IZAURI DE MACEDO 

Prefeito Municipal 

Matéria enviada por LUCAS FELIX WANDERLEY 

Núcleo de Licitações e Contratos 

RATIFICAÇÃO - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N°.035/ 2020. 

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos nos termos e amparada Lei 13.979/2020 e Decreto Muni-
cipal No 34/2020, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Navirai - MS, em conformidade com a 
justificativa constante no: 

PROCESSO: 153/2020 - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA: 035 /2020. 

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUIDO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA 
ATENDER OS LEITOS DE ti .T.I - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL" - SOLICITADO PELA GERÊN- 

ANO XII N°2634 Sexta-feira, 03 de julho de 2020 Organ  de divulgação oficial dos municfpios 

CIA DE SAC/DE ATRAVÉS DO PEDIDO DE COMPRA N° 51/2020 - LEI 13.979/2020 e DECRETO MUNICIPAL N° 34/2020"  
Empress  Contratada:  WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, inscrita no CNPJ: 35.820.448/0025-03 

ITENS: 001 

VALOR TOTAL: R$ 105.000,00 (Cento e cinco mil reais) 

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: GERÊNCIA DE SAUDE - DOTAÇÃO: 10.01.00.10.302.0504 2.035 - 
3.3.90.30.11.00.00(R1821). 

DATA DA RATIFICAÇÃO: 02 de Julho de 2020. 

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI 
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas 
Conforme Decreto no. 065/18 

Matéria enviada por Lucas Antonio Santos Silva 

Núcleo de Licitações e Contratos 

RETIFICAÇÃO -  AVM  DE RESULTADO DE LICITAÇÃO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 
207/2019 

O Município de Navira(c  através do Núcleo de Pregão, TORNA PÚBLICO que RETIFICA o AVISO DE RESULTADO DE LI-
CITAÇÃO, ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇÃO - PREGAO PRESENCIAL No 207/2019 - PROCESSO No 324/2019, 
publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no 2632, na página 140-141, no dia 01 de 
julho de 2020. 

ONDE_SE IP:  moresa Vencedora:  C. E. CARVALHO - COMERCIAL - ME, com o item 001, totalizando o valor de R$ 
4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). 

1F18-5E:  Emoresa Vencedora:  C. E. CARVALHO - COMERCIAL - ME, com o item 004, totalizando o valor de R$ 
4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). 

Naviraí - MS, 02 de julho de 2020. 

N-C- 

Matéria enviada por  Luciano  Gaspar Farias 

www.dlarlooricalms.com.briassomasul 439 www.cliarloofIclaimicorn.briessomasul 440 
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Prefeitura Municipal de Navirai 
Estado de Mato Grosso do Sul 
Núcleo de Licitações e Contratos 

CNPJ 03.155.934/0001-90 

COMUNICAÇÃO INTERNA 

Navirai — MS, 02 de Julho de 2020. 

Procuradoria Jurídica 
Nesta 

Com o presente estamos encaminhando a Vossa 

Senhoria, a Comunicação Interna n° 094/2020/GMS/GESAU/PLAN objetivando: 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUIDO, 

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS LEITOS DE U.T.I - 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL" - 

SOLICITADO PELA GERÊNCIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PEDIDO DE COMPRA 

N° 51/2020 - LEI 13.979/2020 e DECRETO MUNICIPAL N° 34/2020, e demais 

documentos, a fim de que seja analisado e posteriormente encaminhado para as 

providências cabíveis. 

1.11,0-,  Let A 9D- 
CAS ANTONIO  SANTOS SILVA 

Núcleo de Licitações e Contratos 

Praga Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343 - Centro - CEP 79.950-000 
Fone / Fax: (067) 3409-1500 -  Site:  www.navirai.ms.gov.br  -  Email:  licitacao@navirai.ms.gov.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DitVIRAi 
ESTADO DE MATO GROSSO SUL 

GERÊNCIA DE FINANÇAS 
CNPJ 03.155.934/0001-90 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAi 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

GERÊNCIA DE FINANÇAS 
CNPJ 03.155.934/0001-90 

MINUTA DE CONTRATO DE COMODATO 

CONTRATO DE COMODATO DE TANQUE COM CAPACIDADE 
SUFICIENTE PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO 
ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, SISTEMA DE ISOLAMENTO 
QUE PERMITA MANTER 0 OXIGENIO ESTOCADO A UMA 
TEMPERATURA IDEAL, QUE CELEBRAM ENTRE SI 0 
MUNICÍPIO DE NAVIRAi/MS E  WHITE  MARTINS GASES 
INDUSTRIAIS LTDA. 

"MUNICÍPIO DE NAVIRAL Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, com sede a Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris n.° 343, inscrita no CGC/MF sob o n.° 
03.155.934/0001-90, neste ato representado pelo Sr. Welligton de Mattos Santussi, Gerente de Saúde e 
Ordenador de Despesas, conforme Decreto n.° 065/2018 brasileiro, portador do CPF/MF n.° 221.643.358-64 
e RG 001.004094 SSP/MS residente e domiciliado nesta cidade, a Rua Ana Manque Bressa, 492, Jardim 
União, e a empresa  WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA inscrita no CNPJ sob o n° 
35.820.448/0025-03, com sede e foro na Rua, Avenida Costa e Silva., n° 775 - Vila Progresso, Campo 
Grande/MS - CEP: 79.050-010 representada neste ato pelo(a) Senhor EDSON DE ARAUJO, brasileiro, 
contador, casado, portador(a) da Carteira de Identidade RG n° 1SP171.521/0-4.  CRC-SP e inscrito no CPF 
n° 108. 527.308-37, residente na Cidade de Rio de Janeiro e domiciliado na Avenida Pastor Martins  Luther 
King Jr,  .n° 126, Bloco 10, Ala A,  Del  Castilho, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20.760-005 , celebram o 
presente Contrato que se regerá pelas Clausulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS DESIGNAÇÕES SIMPLIFICADAS 
1.1 A contratante adota neste ajuste, as designações simplificadas de "COMODATÁRIA "para a Prefeitura 
Municipal de Navirai - MS (Administração Municipal) e "COMODANTE" para a empresa  WHITE  
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1 0 presente ajuste tem como objeto ceder em comodato TANQUE COM CAPACIDADE 
SUFICIENTE PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, SISTEMA 
DE ISOLAMENTO QUE PERMITA MANTER 0 OXIGENIO ESTOCADO A UMA TEMPERATURA 
IDEAL, DISPOR TAMBÉM DE CENTRAL DE CILINDROS PARA ATENDER SITUAÇÕES 
EMERGENCIAIS, modelo , marca , fabricante , de 
propriedade da COMODANTE, para uso exclusivo da COMODATÁRIA, em diversos setores do 

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCI 

3.1 0 presente Contrato terá a vigência de 31/1 2/2020, contados a partir da assinatura do contrato n° 
190/2020, passando a ter eficácia após a publicação, podendo ser prorrogado na forma da Lei n° 13.979/2020 
e DECRETO MUNICIPAL N° 34/2020, observado o prazo de vigência do Contrato, originário da Dispensa 
por Justificativa n° 035/2020. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES 

4 I Constituem-se em obrigações das Contratantes, em decorrência deste ajuste, além das normas 
estabelecidas em legislação vigente de origem, bem como das clausulas expostas no respectivo" Contrato 
no. 190/2020", as seguintes: 

I - DA COMODATÁRIA  

a) Designar um(a) gestor(a) pertencente ao seu quadro de servidores, a fim de manter contatos com os 
responsáveis pela COMODANTE, de interesses pertinentes ao objeto deste ajuste, podendo ser pessoal ou 
por outros meios; 

b) Receber os equipamentos mediante Termo de Entrega e ou Recebimento, conferindo todas as 
características do bem fungivel, bem como estado de conservação, apropriando-se dos respectivos manuais 
de uso e dos Certificados de garantia de fabricação, caso haja necessidade, recusando a entrega daquele que 
não estiver em conformidade com as características descritas no respectivo termo; 

c) Aprazar em até 15 dias úteis, no caso de entrega parcial, o período para que a COMODANTE efetive a 
entrega do bem fungivel, atentando para as penalidades previstas no Contrato, bem como nas normas do 
edital; 

d) Realizar controle periódico do bem fungivel, indicando os defeitos apresentados a COMODANTE, para 
que se realize a manutenção técnica preventiva e ou corretiva; 

e) Exigir da COMODANTE a imediata substituição (prazo máximo de 10 dias úteis) do tanque que 
porventura esteja em manutenção técnica, tanto preventiva quanto conetiva; 

I) Expedir Termo de Retirada (cautela) na ocasião em que o bem fungivel necessitar de manutenção técnica 
em oficina autorizada pela COMODANTE; 

g) Comunicar por escrito AS autoridades superiores da Administração da COMODATARIA, os fatos 
negativos e o descumprimento deste ajuste provocado por funcionários ou por pessoas autorizadas pela 
COMODANTE; 

h) Responsabilizar-se integralmente pela guarda e uso do bem fungivel colocado à disposição pela 
COMODANTE, usufruindo-os de acordo com as normas constantes nos respectivos manuais de utilização; 

i) Utilizar o equipamento somente com os produtos adquiridos através do Contrato n° 190/2020; 

j) Restituir o custo do bem fungivel em caso de furto ou comprovadamente fora danificado, extraviado por 
qualquer de seus funcionários, repassando a COMODANTE os valores equivalentes, corroborados  corn  o 
custo apresentado pela ocasião da apresentação da proposta; 

k) Efetuar a devolução integral do bem fungivel a COMODANTE, na ocasião em que ocorrer o 
encerramento do Contrato, desde que não seja por rescisão administrativa motivada por inadimplência ou 
por qualquer outro descumprimento passível de penalidade, para tanto serão vistoriadas as caracteristicas 
tisicas e condições de uso, individualmente. 

II- DA COMODANTE 

a) Entregar mediante Termo de Entrega e ou Recebimento o equipamento, em perfeito estado de uso e de 
conservação, devidamente testada e aprovada tecnicamente, com os acessórios de fabrica, se houver, 
contendo as descrições do mesmo; 

b) Indicar o nome de um representante para contato, com endereço telefônico, eletrônico e de domicilio; 

c) Responsabilizar-se integralmente pela manutenção técnica dos bens fungíveis, tanto preventivamente 
quanto corretivamente, substituindo todas e quaisquer peças, inclusive baterias que porventura sejam 
necessárias, isentando a COMODATÁRIA de quaisquer  emus;  

e) A devolução dos equipamentos revisados ou consertados deverá ser feita no horário comercial, ou seja, 
de segunda 6. sexta-feira das 7h is lth e das 13h as 17h, diretamente ao(à) gestor(a) deste contrato ou para 
quem o(a) substituir; 

1-

C.) 
c.0 
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WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI 
Gerente de  Sande  e Ordenador de Despesas 
Conforme Decreto n°. 065/18 
COMADATÁRIA 

EDSON DE ARAUJO 
CPF: 108.527.308-37 
COMODANTE 

Testemunhas: 

PREFEITURA MUNICIPAL D.VIRAI 
ESTADO DE MATO GROSSO SUL 

GERÊNCIA DE FINANÇAS 
CNPJ 03.155.934/0001-90 

f) Proceder as manutenções de urgências no prazo máximo de 10 dias após a comunicação pelo Gestor do 
contrato ou fora do expediente normal pelo Plantonista Administrativo. Caso a manutenção não seja 
realizada nesse prazo a COMODANTE deverá substituir o bem por outro em perfeitas condições de uso; 

g) Deverá realizar treinamentos técnicos para tantos profissionais quanto necessários sobre o uso adequado, 
bem como o manuseio do equipamento cedido em comodato, sob pena de isentar 

a COMODATARIA da responsabilidade de danos que porventura ocorra resultante de mau uso por falta 
desse treinamento; 

h) Emitir relatório de defeito, apresentando laudo, principalmente quando o defeito for ocasionado por 
imperícia, imprudência ou negligência de servidores da COMODATARIA. Esse relatório deverá ser 
formalmente encaminhado ao Gestor do Contrato; 

i) Disponibilizar e identificar com crachá o técnico autorizado da COMODANTE, como condição para 
entrar no Hospital Municipal de NAVIRAI-MS e realizar a manutenção do tanque ou do sistema de 
isolamento que permite manter o oxigênio estocado em temperatura ideal, sempre que acionado pelo Fiscal 
do Contrato. 

j) Receber a devolução do bem fungível colocado à disposição da COMODATARIA, na ocasião em que 
ocorrer o encerramento do Contrato, conferindo detalhadamente as condições do equipamento. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES 

5.1 Os termos, condições e cláusulas deste ajuste poderão ser alteradas mediante Termo Aditivo,nas 
situações supervenientes e permitidas pelas normas do edital, bem como pela Lei n°. 13.979/2020 e 
DECRETO MUNICIPAL N° 34/2020, observado o interesse público. 

5.2 Na hipótese da ocorrência na forma da lei, de sub-rogação, fusão, cisão ou incorporação da 
COMODANTE, as partes deverão celebrar ajustes contratuais específicos, observando os procedimentos 
estabelecidos na Lei n°  13.979/2020 e DECRETO MUNICIPAL N° 34/2020e outras disposições aplicáveis. 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR 

6.1. Quantitativo valor unitário expresso em moeda nacional do bem fungivel corresponde a do 
Equipamentos R$ 3,00 (Três reais). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

GERÊNCIA DE FINANÇAS 
CNPJ 03.155.934/0001-90 

8.1 Este Contrato somente poderá ser rescindido concomitantemente ao Contrato a qual se vincula, podendo 
ser unilateral ou de comum acordo entre as partes. 

8.2 A rescisão unilateral ocorrerá por inadimplemento do que esta ajustado ou comprovadamente por 
infringência prevista na Lei n°  13.979/2020 e DECRETO MUNICIPAL N° 34/2020, aplicando-se a 
COMODANTE as cominações legais. 

8.3 A rescisão poderá ocorrer em função de razões de interesse público, devidamente justificada e 
determinada pela COMODATARIA, assegurado o contraditório e a ampla defesa à COMODANTE. 

8.4 No caso em que houver a rescisão administrativa do Contrato e consequentemente a rescisão deste 
ajuste, a COMODATARIA após a aplicação das medidas administrativas ou judiciais devolverá o bem 
fungível a COMODANTE. 

CLAUSULA NONA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 Fica estabelecido o impedimento da COMODANTE em apresentar este Contrato a terceiros, no intuito 
de lograr vantagens ou como garantia de títulos de dividas em instituições financeiras. 

9.2 A finalidade da cessão dos equipamentos tem como objetivo a aquisição dos produtos fornecidos pela 
COMODANTE, conforme compromisso ajustado no Contrato supracitado, visando garantir o desempenho 
adequado do objeto da licitação. 

9.3 A COMODANTE somente poderá retirar os equipamentos após a utilização total dos produtos, 
mesmo que isso ocorra após o vencimento do Contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA — DO FORO 

10.1 Para dirimir controvérsias decorrentes do presente instrumento, as contratantes elegem o Foro da 
Comarca de Navirai - MS, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

10.2 E por estarem justas e contratadas, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma, para efeito 
único, perante as testemunhas que se seguem, a tudo presentes. 

Navirai, MS de de 2020.  
6.2 0 valor expresso em moeda nacional correspondente ao total de bens fungiveis disponibilizados para a 
COMODATARIA é de R$ 105.000,00 (Cento e cinco mil reais). 

6.3 0 valor identificado acima se refere ao custo do objeto disponibilizado para a COMODATARIA, não 
estabelecendo qualquer vinculo financeiro sobre o Contrato, apenas para identificar o valor caso ocorra 
qualquer sinistro envolvendo tal bem. 

CLAUSULA SÉTIMA — DAS PENALIDADES 

7.1 A recusa em fomecer integralmente a quantidade de equipamento aventada no objeto da licitação ou 
qualquer outro ato praticado pela COMODANTE que venha interferir no cumprimento de qualquer cláusula 
deste ajuste, a COMODANTE ficará sujeita as penalidades delineadas no edital e no Contrato, além das 
cominadas na Lei n°13.979/2020 e DECRETO MUNICIPAL N°34/2020. 

7.2 A COMODANTE não poderá retirar ou transferir ou emprestar os equipamentos disponibilizados para o 
Terceiros sem a anuência prévia da COMODATARIA, sob pena de sofrer rescisão contratual deste ajuste, e 
simultaneamente a rescisão administrativa do Contrato que o vincula, independentemente das cominações 
legais. 

CLÁUSULA OITAVA — DA RESCISÃO 
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MINUTA CONTRATO N°. 190/2020 

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE SI 0 MUNICÍPIO DE 
NAVIRAi E A EMPRESA  WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS - LTDA 

I - CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE NAVIRAL Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, com sede a Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris n.° 343, inscrita no CGC/MF sob 
o n.° 03.155.934/0001-90, por meio do Fundo Municipal de Saúde, com sede a Avenida 
Amélia Fukuda n°. 100, inscrito no CGC/MF sob o n.° 11.221.619/0001-42, doravante 
denominada CONTRATANTE e a empresa  WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS - 
LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida à Avenida Costa e Silva,n°  775, Vila 
Progresso, CEP: 79.050-010, Campo Grande/MS, inscrita no CNPJ/MF n°35.820.448/0025-03 e 
Inscrição Estadual n°28.258.818-3, doravante denominada CONTRATADA. 

II - REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE o Sr. Welliaton de Mattos 
Santussi  Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto n° 065/2018 
brasileiro, portador do CPF/MF n.° 221.643.358-64 e RG 001.004094 SSP/MS residente e 
domiciliado nesta cidade, a Rua Ana Manque Bressa, 492, Jardim União; e representa a 
CONTRATADA o Sr. EDSON DE ARAUJO  brasileiro, portador do CPF/MF n° 108.527.308-37 
e Carteira de Identidade - RG N° 1SP171.521/0-4, residente e domiciliado na cidade de Rio de 
Janeiro a Avenida Pastor Martins  Luther King Jr.,  n° 126, Bloco 10, Ala A,  Del  Castilho, CEP: 20.760-
005 

Ill - DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: 0 presente Contrato é celebrado em 
decorrência da autorização do Sr. José Izauri de Macedo, Prefeito Municipal, exarada em 
despacho constante do Processo Licitat6rio n° 153/2020, gerado pelo Dispensa por 
Justificativa n° 035/2020, que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se 
nele estivesse contido. 

IV - FUNDAMENTO LEGAL: 0 presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele 
contidas, pela Lei 13.979/20, e demais normas legais pertinentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Cada Gerente subscreve este contrato com a responsabilidade 
adstrita ao quantitativo adquirido por sua respectiva Gerencia. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

I Entregar com pontualidade os produtos ofertados 

II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam 
adotadas as providências de regularização necessárias;  

III  Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto da 
presente dispensa; 

IV - Garantir exclusivamente contra defeitos de fabricação pelo período de 12 (doze) meses. 

2.2. Apresentar o Certificado de Responsabilidade Técnica do profissional responsável pela 

instalação e manutenção dos sistemas de armazenamento e pela distribuição dos gases 

dentro dos HMN. 

2.3. Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresas fabricantes e envasadoras de 

gases medicinais emitida pela Anvisa, em conformidade com a RDC 32/2011 e a RDC 

16/2014. 

2.4. Responsabilizar-se pelo atendimento As chamadas para fornecimento não previstas 

inicialmente, decorrentes de situações emergenciais, no prazo máximo de 02 (duas) horas 

a partir do registro comprovado do chamado junto à Contratada, bem como pelas 

possíveis variações de demanda, em conformidade com o prazo de entrega estabelecido 

pelo Contratante. 

1.1 - Constitui objeto deste Contrato a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO OXIGÊNIO 
MEDICINAL LIQUIDO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA 
ATENDER OS LEITOS DE U.T.I - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO 
HOSPITAL MUNICIPAL" - SOLICITADO PELA GERÊNCIA DE SAÚDE 
ATRAVÉS DO PEDIDO DE COMPRA N° 51/2020 - LEI 13.979/2020 e 
DECRETO MUNICIPAL N° 34/2020. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

2.1 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei n. 13.979/20, são obrigações da 
CONTRATADA: 
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2.5. Manter a disponibilidade de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, 

para eventuais solicitações de entrega. 

2.6. Responsabilizar-se pelo transporte dos gases medicinais em veículos apropriados para 

transporte de cargas perigosas, seguindo a regulamentação vigente no Brasil (Decreto n.° 

96.044, de 18/05/88, e Resolução n.° 420, de 12/02/2004, da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT), consolidada com as alterações introduzidas pelas 

Resoluções n.° 701, de 25/8/04, n.° 1.644, de 26/9/06, n.° 2.657, de 15/4/08, is.° 2.975, de 

4  
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18/12/08, n.° 3.383, de 20/01/10, n.° 3.632, de 09/2/11, n.° 3.648, de 16/3/11, n.° 3.763, de 

26/1/12 ,e n.° 4.081, de 11/04/13). 

2.7. Responsabilizar-se pelo transporte e pela carga e descarga dos cilindros de sua 

propriedade no local da prestação dos serviços. Os cilindros devem ser transportados de 

maneira adequada, na posição vertical, em carrocerias de ferro e em veículos que 

contenham elevadores, de forma a garantir a segurança do transporte e do 

descarregamento sendo a empresa responsável pelo mesmo. 

2.8. Portar e apresentar a documentação exigida para transporte de cargas perigosas, contendo: 

a) Documento de transporte ou manifesto de carga relatando para cada substância e 

artigo, objeto do transporte, o nome apropriado para embarque. 

2.9 Fornecer produtos com todos os dados técnicos, condições de temperatura, densidade e 

pressão, identificando o grau de risco e as medidas emergenciais a serem adotadas em caso 

de acidentes. 

2.10 Entregar os gases medicinais com identificação da data de envase. 

2.11 Dispor de pessoal operacional qualificado para os serviços de transporte, carga, 

descarga e abastecimento, devendo estar devidamente uniformizados e identificados por 

crachá. 

2.12 Conforme Resolução Anvisa RDC n. ° 51/11, manter um responsável técnico pela 

instalação e manutenção dos sistemas de armazenamento e pela distribuição dos gases 

medicinais legalmente habilitado pelo Conselho de Classe competente. 

2.13 Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus profissionais, em especial 

durante o transporte e a descarga dos gases, bem como durante a realização dos serviços de 

manutenção do (s) tanque (s) e dos cilindros. 
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2.14 Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus profissionais, das normas 

disciplinares e de segurança determinadas pelo Contratante, provendo-os dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) que garantem a proteção da pele, das 

mucosas e das vias respiratória e digestiva do trabalhador. 

2.15 Instruir sua mão de obra quanto à prevenção de incêndios, de acordo com as normas 

vigentes e instituidas pela CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). 

2.16 Responder por danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante. 

2.17 Manter os serviços de atendimento de entrega para emergências 24 (vinte e quatro) 

horas por dia. 

2.18 Designar, por escrito, no ato do recebimento da autorização de serviços, preposto (s) 

que tenha (m) poder para a resolução de possíveis ocorrências durante a execução do 

contrato. 

2.19 Possuir e fornecer todo o ferramental e a aparelhagem necessários A boa execução dos 

serviços, bem como manter limpos e desimpedidos os locais de trabalho e/ou 

equipamentos de sua propriedade, obedecendo aos critérios estabelecidos pelo Contratante. 

2.20 Verificar e conservar as placas de advertência de riscos e de situações de emergência, 

bem como a sinalização de operação de carga, descarga e abastecimento. 

2.21 Assegurar a qualidade do Os medicinal fornecido ao Contratante, entregando, sempre 

que solicitado, documentação de controle de amostras que demonstre tal qualidade por 

meio da emissão de Certificado de Qualidade com assinatura do responsável técnico. 

2.22 Estar ciente de que não será permitida, em hipótese alguma, a transferência das 

obrigações da Contratada a outros. 

• 
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3. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE COMUNS AOS 

DOIS SERVIÇOS 

I. . Fornecer as informações sobre o local e os horários para abastecimento. 

Designar a  Area  responsável pela gestão do contrato e pelo acompanhamento dos 

serviços, disponibilizando os respectivos telefones de contato A Contratada. 

. Não permitir a intervenção de estranhos nas instalações dos equipamentos da 

Contratada. 

4. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POR SERVIÇO 

4.1. - SERVIÇO A — FORNECIMENTO INITERRUPTO DE GASES MEDICINAIS A 

GRANEL, INCLUINDO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUE FIXO 

4.1.1. OBJETO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

4.1.2. Serviço de fornecimento ininterrupto de gases medicinais a granel, incluindo a locação 

do tanque fixo e da central de suprimentos reserva, bem como a manutenção preventiva e 

conetiva desses sistemas, nos termos da Resolução Anvisa RDC n. ° 69/2008. 

4.1.3. 0 abastecimento deverá obedecer aos procedimentos e aos horários estabelecidos pelo 

HMN. 

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. A prestação de serviços de fornecimento ininterrupto de gases medicinais a granel 

contempla o fornecimento dos gases, a locação de tanque, de centrais de suprimento reserva e 

das centrais de reserva, sendo esta última sem custo ao Contratante. As manutenções 

preventiva e conetiva dos sistemas de armazenamento deverão ser realizadas em 

conformidade com as prescrições do fabricante dos sistemas, sem custos adicionais A 

administração. 

5.2. Os gases medicinais a serem fornecidos devem ter as especificações técnicas em explicita 

conformidade com a qualidade preconizada em compêndios oficiais reconhecidos pela Anvisa, 

de acordo com os subitens 11.1 e 12.1 da Resolução Anvisa RDC n. 069/2008.  
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5.3. Os gases medicinais fornecidos devem ser armazenados em tanques ou em cilindros 

transportáveis (quando aplicável), em conformidade com as prescrições da Norma NBR n. ° 

12.188/2016, da ABNT, bem como da Resolução Anvisa RDC n. ° 50/2002. 

5.4. As instalações de suprimentos por tanque devem seguir os padrões definidos, respeitada a 

composição de uma unidade de suprimento primário e uma unidade 

5.5. Os cilindros da central de reserva deverão estar dimensionados de forma a assegurar o 

fornecimento ininterrupto dos gases. 

5.6. As centrais de suprimento de gases medicinais devem respeitar os padrões definidos na 

norma ABNT NBR n. 012.188/2016.  

5.7. Os cilindros das centrais de reserva devem seguir as especificações da norma ABNT NBR 

n. ° 12.176/2010 quanto a etiquetas, rotulagem e cores dos mesmos. 

5.8. Os procedimentos para envase ou enchimento devem obedecer ao disposto na Resolução 

Anvisa RDC n. 009/2010.  

6 - Das Instalações 

a) A instalação do tanque, da central de suprimento principal, de 5 (cinco) dias úteis, contados 

a partir da data de liberaçab do local. 

b) A Contratada deve atender a todas as medidas de segurança aplicáveis A instalação dos 

equipamentos, bem como quanto A localização e condições do ambiente da instalação de tais 

equipamentos, em conformidade com a Resolução RDC n. ° 50, de 21 de fevereiro de 2002, da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (AN VISA). 

c) os profissionais envolvidos na instalação devem ser devidamente qualificados, estando 

subordinados a um responsável técnico da Contratada devidamente registrado no CREA. 

d) Todos os equipamentos e ferramentas necessários à instalação dos equipamentos deverão 

ser fornecidos pela Contratada e a instalação deverá ser realizada por meio de seus 

profissionais técnicos qualificados. 

e) 0 transporte dos cilindros deve ser realizado de acordo com as prescrições da Resolução 

Anvisa RDC n. ° 69/2008, devendo estar estivados nos veículos de maneira que não possam se 

deslocar, cair ou tombar. 
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D os cilindros contendo produtos de naturezas diferentes devem ser separados segundo os 

respectivos símbolos de risco. Durante as operações de descarregamento, os volumes devem 

ser manuseados com o máximo cuidado pertinente a atividade realizada. 

g) juntamente com a entrega e a instalação dos equipamentos, a Contratada deverá entregar ao 

Contratante toda a documentação técnica e de segurança e fornecer orientação quanto as 

regras de guarda e exibição desses documentos. 

h) Todo o procedimento de instalação  sera  acompanhado pela equipe da Contratada, sendo 

emitido, ao final dos serviços, o relatório dos serviços realizados, em conformidade com a 

Norma ABNT NBR n. 012.188/2016.  

i) Técnicas preventivas deverão ser efetuadas em data e horário previamente estabelecidos de 

comum acordo, de modo que não interfiram nas atividades de funcionamento do HMN. 

j) 0 atendimento ao chamado de necessidade de manutenções técnicas corretivas deverá ser 

efetuado no prazo máximo de4 (duas) horas, contadas a partir da comunicação feita pelo 

Contratante, por escrito ou por telefone, devendo ser anotados o dia, a hora e o nome da 

pessoa que recebeu a comunicação. 0 serviço de manutenção conetiva deverá estar 

disposição 24 (vinte e quatro) horas por dia. Vale ressaltar, no entanto, que a disponibilidade 

de serviço de manutenção conetiva de 24 (vinte e quatro) horas por dia não pressupõe a 

disponibilização de técnicos nas dependências do Contratante. 

k) na eventualidade de quebra ou ocorrência de manutenção técnica conetiva ou preventiva, 

não deve haver descontinuidade no fornecimento dos gases medicinais contratados. 0 

fornecimento deverá ter o mesmo valor daquele fixado em contrato, independente da solução 

adotada pela Contratada e sem  Onus  adicional ao Contratante. 

I) durante as manutenções, os técnicos da Contratada deverão utilizar dispositivos que 

garantam a segurança total dos procedimentos e dos profissionais envolvidos, sendo de 

responsabilidade da Contratada providenciar tais dispositivos. 

m) qualquer procedimento de manutenção do tanque, da central de suprimento ou das baterias 

de reserva não poderá interromper o suprimento de gases ao HMN. Dessa forma, a Contratada 

deverá certificar-se das medidas necessárias para evitar interrupções. 
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n) A manutenção preventiva definida deve consistir em seguir, no mínimo, o nível de serviço 

descrito no quadro a seguir: 

o) os profissionais envolvidos na manutenção devem ser devidamente qualificados, estando 

subordinados a um responsável técnico da Contratada com registro atualizado no CREA. 

p) A cada visita, tanto preventiva como corretiva, os técnicos deverão se reportar ao 

Contratante e emitir relatórios minuciosos dos serviços realizados. 

q) os relatórios deverão conter os nomes e as assinaturas dos técnicos da Contratada que 

executaram os trabalhos, bem como dos responsáveis do Contratante que acompanharam tais 

serviços. 

7. Do Abastecimento 

a) 0 abastecimento dos gases medicinais deverá ser realizado de forma a assegurar o 

fornecimento ininterrupto dos mesmos, seguindo rigorosamente os prazos estabelecidos no 

cronograma, exceto em casos não previstos inicialmente, decorrentes de situações 

emergenciais, quando o suprimento deverá ser realizado em no máximo 02 (duas) horas a 

partir do registro comprovado do chamado. 

b) Todas as entregas deverão ser acompanhadas por funcionários do HMN em horário 

predeterminado pelo gestor do contrato. 

c) no momento anterior ao abastecimento do tanque, um funcionário do Contratante deve 

efetuar a verificação do manômetro e do medidor de nível do tanque e anotar a leitura em 

planilha de controle especifica. A mesma verificação e anotação devem ser realizadas após o 

abastecimento do tanque, obtendo-se, assim, por diferença de volume, a quantidade de  gas  

abastecida. 

d) durante o abastecimento do tanque, os técnicos da Contratada deverão utilizar dispositivos 

que garantam a segurança total do procedimento e dos profissionais envolvidos, sendo de 

responsabilidade da Contratada providenciar tais dispositivos. 

e) Quando do abastecimento do (s) tanque (s) , um funcionário do Contratante deverá 

acompanhar o abastecimento e emitir comprovante das quantidades fornecidas de cada  gds,  

contendo a data do abastecimento, o nome, o cargo, a assinatura e o número da matricula do 
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servidor do Contratante responsável pelo recebimento, e também o nome e a assinatura do 

profissional da Contratada que efetuou o serviço. 

8. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

a) A Contratada responsabilizar-se-á integralmente pelo serviço a ser prestado nos termos 

da legislação vigente, pelo abastecimento dos gases medicinais, pela locação dos 

equipamentos para suprimento e armazenamento dos gases, bem como pela 

manutenção preventiva e corretiva de tais equipamentos e bateria reserva de cilindros, 

devendo: 

b) Garantir o abastecimento ininterrupto dos gases medicinais nas quantidades 

estabelecidas, conforme definido em cronograma de entrega, o qual fixará prazo 

máximo de 05 (cinco) dias Ateis a partir da liberação do local para a instalação do (s) 

tanque (s), central de suprimento. 

c) Na eventualidade de quebra ou manutenção técnica corretiva ou preventiva, não poderá 

haver descontinuidade no fornecimento dos gases medicinais contratados. 0 

fornecimento deverá ter o mesmo valor daquele fixado em contrato, independente da 

solução adotada pela Contratada, e sem ônus adicional ao Contratante. 

d) Realizar a manutenção corretiva de qualquer equipamento de sua propriedade, do 

tanque, da central de suprimento, da bateria de cilindros e dos equipamentos/materiais 

complementares a esses sistemas, inclusive com fornecimento e troca imediata das 

peças necessárias para o seu perfeito funcionamento, sem restrição ou limitação de 

chamadas, horário ou total de horas, e sem ônus adicionais ao Contratante. 

e) Realizar a manutenção técnica preventiva dos equipamentos de sua propriedade, do 

tanque, da central de suprimento, da bateria de cilindros e dos equipamentos/materiais 

complementares a esses sistemas, sem interferir nas atividades de funcionamento do 

EAS, conforme as exigências da legislação especifica vigente. 

f) Em casos de impossibilidade de reparo dos equipamentos locados, a Contratada deve 

efetuar imediatamente a troca do equipamento por outro similar sem nenhum ônus 

adicional ao Contratante, inclusive quanto As perdas de gases decorrentes da respectiva 

falha. 

Dispor de pessoal técnico qualificado para os serviços de instalação e manutenção dos 

equipamentos locados, e eventuais equipamentos/materiais suplementares, devendo 

estar devidamente uniformizados e identificados por crachá. 
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h) Responsabilizar-se por todas as peças, componentes, materiais e acessórios a serem 

substituidos nos equipamentos locados (sem ônus adicionais), mantendo o nível de 

segurança e o desempenho dos equipamentos, reservando ao Contratante o direito de 

rejeitar material ou peça que denote problemas. 

9. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

a) . Fornecer A Contratada a primeira requisição de fornecimento e/ou documento 

equivalente, acompanhada do cronograma de abastecimento, em conformidade com o 

disposto no termo de contrato. 0 cronograma de entrega fixará o prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis para a instalação do (s) tanque (s), da central de suprimento e das 

respectivas centrais de reserva, a partir da liberação do local. 

Utilizar e manter em perfeitas condições de asseio e segurança os cilindros, o (s) tanque (s) 

e o (s) equipamento (s), zelando pelo seu perfeito funcionamento e conservação. 

Permitir que profissionais habilitados e prepostos da Contratada examinem os cilindros, o 

(s) tanque (s) e a central de suprimento sempre que necessário, verificando a observância 

das normas aplicáveis. 

Usar os cilindros e o (s) tanque (s) exclusivamente para acondicionamento de gases 

medicinais fornecidos pela Contratada, sob a pena de responder por perdas e danos na 

forma da lei. 

Utilizar somente o sistema de canalização do HMN, sendo vedada a conexão dos 

equipamentos a outros sistemas de canalização não pertencentes ao HMN. 

Devolver A Contratada os referidos equipamentos por ocasião do término da vigência do 

contrato. 

10. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1 - Não obstante a Contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos 

os serviços, ao Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 

plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 

serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo, para isso: 

10.2. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição do profissional da 

Contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a fiscalização, ou 

cuja permanência na  Area,  a exclusivo critério do Contratante, julgar inconveniente 
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10.3. Solicitar à Contratada a substituição de qualquer produto químico, material ou 

equipamento cujo uso considere prejudicial A boa conservação de seus pertences, 

equipamentos ou instalações, ou, ainda, que não atenda as necessidades. 

10.4. Utilizar-se do Procedimento de Avaliação da Qualidade dos Serviços de Fornecimento 

Continuo de Gases Medicinais, Incluindo Locação e Manutenção de Tanques Fixos, de pleno 

conhecimento das partes, para o acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos, medição 

dos níveis de qualidade e correção de rumos. 

10.5. Executar mensalmente a medição dos serviços pelo fornecimento mensal, descontando-

se do valor devido o equivalente à indisponibilidade dos serviços contratados e por motivos 

imputáveis à Contratada, e percentual decorrente de avaliação da qualidade dos serviços, sem 

prejuízo de sanções disciplinadas cm contrato. 

10.5.1. - Além das obrigações resultantes da observância da Lei n. 13.979/20, são obrigações 
da CONTRATANTE 

I. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 

Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste Contrato. 

Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

IV. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DE FORNECIMENTO DE OBJETO 

3.1 — Os itens licitados serão solicitados conforme a necessidade da Gerência, e deverão ser 
entregues em local indicado na Ordem de Fornecimento, pelo prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis a contar do recebimento da requisição devidamente assinada. 

3.2 — A Licitante vencedora ficará obrigada a trocar as suas expensas o material que vier a ser 
recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação. 

3.2.1 0 prazo para a troca do material recusado  sell  de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da 
solicitação de troca de produto. 

3.3 — Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos materiais 
obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com 
apresentado na proposta. 

3.4 — A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da 
Administração, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais prestando esclarecimentos 
solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota 
Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta. 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. 0 valor global do fornecimento, ora contratado é de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil 
reais), fixo e irreajustável, correspondente ao seguinte item: 

lie  
m 

Cod.  Descrição do Item Marca Unid Qte VI. 
Unitário 

VI. Total 

I 37313 

OXIGÊNIO MEDICINAL 
LÍQUIDO: GRAU DE PUREZA 
SUPERIOR A 92%, 
ACONDICIONADO EM 
TANQUE ESTACIONÁRIO. 
CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA 

/%43  
35.000, 0 

0 
3,00 105.000,00 

Valor Total R$ 105.000,00 

4.2 - No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, inclusive 
despesas com fretes e outros. 

4.3 — 0 pagamento sal efetuado em até 10 (dez) dias, a contar da apresentação da 
respectiva Nota Fiscal. 

4.4 - A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel timbrado da 
empresa informando a Agência Bancária e o numero da Conta a ser depositado o pagamento, 
bem como, devolver a Ordem de Fornecimento original enviada pela Gerência que solicitou 
os materiais. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das 
Notas Fiscais e/ou Faturas. 

4.5 - A Nota Fiscal deverá ser emitida pela contratada, obrigatoriamente com o mesmo 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de 
preços, bem como da Nota de Empenho; 

4.6 — Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para pagamento passará a 
fluir após a sua reapresentação. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 — Telefax (0**67) 3409-1500 —  Cep  79950-000--  e-mail:  licitacaonaviraiqfgmail.com  
11 

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 — Telefax (0**67) 3409-1500 —  Cep  79950-000 —  e-mail:  licitacaonavirai@gmail.com  
12 



: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade 

5.1 — Os preços deverão ser expressos em reais, fixo e irreajustável, pelo período determinado 
em Lei. 

CLÁUSULA SEXTA - DO QUANTITATIVO 

6.1 - Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração 
pública poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto 
contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato, artigo 4°-I - Lei 
13.979/20. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO 

6.1 - 0 prazo de vigência do contrato  sera  por um período de 31/12/2020 e poderão ser 
prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento do 
efeitos da situação de emergência de saúde pública., artigo 4°-H da Lei 13.979/20. 

CLAUSULA OITAVA —RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 

7.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão a cargo das 
seguintes dotações orçamentárias: 

11.1 —  Sera  responsável por fiscalizar _a execução do presente contrato, a pessoa indicada no 
Ato intitulado "ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO" 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO 

12.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Navirai Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir 
questões oriundas deste Contrato, com renuncia expressa a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
as quais foram lida e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas. 

NAVIRAl-MS, 02 de Julho de 2020 

Elemento de Despesa 

339030110000 
Cod.  Reduzido  

1821  

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI 
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas 
Conforme Decreto n°. 065/18 
Contratante 

EDSON DE ARAUJO 
CPF: 108.527.308-37 
Contratada 

CLÁUSULA NONA. DAS PENALIDADES: 

8.1— Nos termos da Lei n. 13.979,  sera  sancionado o fornecedor somente quando ficar 
caracterizada uma culpa grave ou um dolo na infração contratual, além dos demais requisitos 
(danos e nexo de causalidade) para a ocorrência de um ato ilícito contratual. 

CLÁUSULA DECIMA - DA PUBLICAÇÃO 

10.1 - Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 
imediatamente a disponibilização em sitio oficial especifico na rede mundial de 
computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no §,  30  do  
art.  8' da lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011,  o nome do contratado, o número de sua 
inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de 
contratação ou aquisição. Publicação de resumo deste Contrato na imprensa oficial do 
município, artigo 4°, §2° da Lei 13.979/20. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 — Telefax (0**67) 3409-1500 —  Cep  79950-000 —  e-mail:  licitacaonavirai(lagonail.com  
13 

Testemunhas: 

LUCAS  ANTONIO  SANTOS SILVA SÃMIA APARECIDA NUNES 
Matricula n° 8106-0 Matricula n°3374-0 

t 4  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI 
PROCURADORIA ADJUNTA 

PARECER JURÍDICO 

Processo Licitatório n° 153/2020 
Dispensa por Justificativa n° 035/2020 

Trata-se de solicitação encaminhada a esta Procuradoria 
Adjunta, nos termos do Parágrafo Único artigo 38 da Lei 8.666/93, na qual se requer 
a análise jurídica da legalidade do texto da Minuta ou outro documento equivalente. 

Tem a presente dispensa por objeto a "aquisição de 
medicamento oxigênio medicinal liquido, conforme termo de referência, para 
atender os leitos de UTI - Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Municipal, 
solicitado pela Gerência de Saúde através do Pedido de Compra n° 051/2020 — LEI 
13.979/2020 e Decreto Municipal N° 32/2020, em favor da empresa:  WHITE  
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. 

A contratação estimada poderá ser levada a efeito pela 
modalidade escolhida, ou seja, Dispensa por Justificativa, com amparo legal no 
disposto na Lei 13.979/20, artigo 4°, conforme Parecer Jurídico de fls. 65/79. 

Assim, examinando os autos restritivamente, na sua fase 
inicial, observou-se o cumprimento dos seguintes aspectos: 

FASE INTERNA Folhas 
1 — Pedido da gerência e pedido de compra 02/05 
2— Cotações e mapa comparativo de pregos 24/35 
3- Termo de Referência 06/14 
4- Estudo Técnico Preliminar 15/22 
5 - Razão da escolha do fornecedor 103 
6— Justificativa de prego 104 
7— Indicação do objeto 105 
8 - Despacho e autorização 106 
9- Reserva de recurso - dotação 134 
10- Edital de ratificação 135 

11-Publicação 136 
12— Minuta de Contrato n° 190/2020 140/146 

o breve relatório, passo a opinar. 

Praga 
Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343, centro, fone: 3409-1500 —Navirai — MS — CEP 79950-000 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI 
PROCURADORIA ADJUNTA 

Analisada a documentação acima mencionada, temos que 
atendem aos requisitos constantes na Lei Federal n° 8.666/93, no que couberem, 
bem como, ao disposto no artigo 40 da Lei no 8.666/93, encontrando-se apta para 
ser executada. 

Portanto, sem adentrar no juizo de conveniência do ato 
administrativo, conclui-se que estando em sintonia com a legislação vigente, opina-
se pela regularidade do certame, devendo seguir os autos para prosseguimento dos 
atos licitatórios para que seja adotada a adequação do certame aos princípios 
básicos, reguladores dos procedimentos licitatórios vigente. 

Por fim, em cumprimento ao Principio da publicidade, a 
presente ordem de execução de serviço deverá ser publicada na imprensa oficial do 
Município, Estado, como forma de garantia de eficácia do Ato Administrativo 
praticado pelo Agente Público. 

É o parecer. 

NaviraUMS, 03 de Julho de 2020. 

Gore Aguiar 
Procuradora Adjunta 

OAB/MS 13.297 
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CONTRATO N°. 190/2020 

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE SI 0 MUNICÍPIO DE 
NAVIRAi E A EMPRESA  WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS - LTDA 

I - CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, com sede a Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris n.° 343, inscrita no CGC/MF sob 
o n.° 03.155.934/0001-90, por meio do Fundo Municipal de Saúde, com sede a Avenida 
Amélia Fukuda n°. 100, inscrito no CGC/MF sob o n.° 11.221.619/0001-42, doravante 
denominada CONTRATANTE e a empresa  WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS - 
LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida à Avenida Costa e Silva,n°  775, Vila 

Progresso, CEP: 79.050-010, Campo Grande/MS, inscrita no CNPJ/MF n° 35.820.448/0025-03 e 
Inscrição Estadual n° 28.258.818-3, doravante denominada CONTRATADA. 

II - REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE o Sr. Welligton de Mattos 
Santussi  Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto n° 065/2018 
brasileiro, portador do CPF/MF n.° 221.643.358-64 e RG 001.004094 SSP/MS residente e 
domiciliado nesta cidade, a Rua Ana Manque Bressa, 492, Jardim União; e representa a 
CONTRATADA o Sr. EDSON DE ARAUJO,  brasileiro, portador do CPF/MF n° 108.527.308-37 
e Carteira de Identidade - RG N° 1SP171.521/0-4, residente e domiciliado na cidade de Rio de 
Janeiro a Avenida Pastor Martins  Luther King Jr.,  n° 126, Bloco 10, Ala A,  Del  Castilho, CEP: 20.760-
005  

III  - DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: 0 presente Contrato é celebrado em 
decorrência da autorização do Sr. José Izauri de Macedo, Prefeito Municipal, exarada em 
despacho constante do Processo Licitatório n° 153/2020, gerado pelo Dispensa por 
Justificativa n° 035/2020, que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se 
nele estivesse contido. 

IV - FUNDAMENTO LEGAL: 0 presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele 
contidas, pela Lei 13.979/20, e demais normas legais pertinentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Cada Gerente subscreve este contrato com a responsabilidade 
adstrita ao quantitativo adquirido por sua respectiva Gerencia. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto deste Contrato a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO OXIGÊNIO 
MEDICINAL LIQUIDO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA 
ATENDER OS LEITOS DE U.T.I - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO 
HOSPITAL MUNICIPAL" - SOLICITADO PELA GERÊNCIA DE SAL-ME 
ATRAVÉS DO PEDIDO DE COMPRA N° 51/2020 - LEI 13.979/2020 e 
DECRETO MUNICIPAL N° 34/2020. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAi 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

GERÊNCIA DE FINANÇAS 
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1.2 TERMO DE REFERÊNCIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI 
Estado de Mato Grosso do Sul 

GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAC/DE 

HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVIRM 

TERMO DE REFERÊNCIA OXIGÊNIO LIQUIDO 

AQL'ISICAO ESTIMATIVA DE ()MUNI° MEDICINAL LIQUIDO DO OBJETO: 

Fornecimento de o. igê io medicinal liquido  corn  fOrnecimento de tanque e cilindros. 

OXIGUNIO MEDICINAL COM Pi REZA. A 99.5% ATE 99.9%- LIQUIDO. 

013SERV Ao 

DA F. •• , A F. s- rcic A( ¡Em 
A mores.1 !•,,!r;. forneeimento de gases tnedicinais deverá seguir. no 

...!çdes ,:ondises abaixo 
A empresa de,  e plautido 24 horas e ri reposicito devera ser realizada em no máximo 
24  hors  após a,:;ie.itação. 
O  pr  luto deverá ser conduzido em embalagens que garantam a segurança de forma a 
preservar quem os manipula hem o meio ambiente (cilindros). 
Os produtos i.:.,;:;.ecidos fora dos pn&des de qtr.Jidsde ou em embalagens violados ou 
danificadas  dc o ser imediatamtp..e sem  dims  para o município. Para o 

A eis.diniento Municipal dev,..;i'l ::•cr fornecido elou disonibilizado pela empresa 
vcdoa em regime de comoclan: \QUE DE OXIGÊNIO LÍQUIDO: Tanque  corn  
capacidade suficiente  pan  L5rir a :::eicssidades do estabelecimento de saúde, Sistema 

isoiamento que permite manter o oxigénio e::•iocado a urna temperatura ideal. Através 
de um indirdo' d  revel  interiig,ado ao  tongue;  o Pronto Atendimento poderá monitorar 

quantida:,!, „;,.• ..stocedo. 
Dispor  dc  ,:entred  cc  cilindros  part/  atendimento em situndes de emergência 

(suprimento reserva) para consumo  dc  oxigénio. A pressíto de trabalho pare o 
fornecime igenio liquido pela ipresa contratada devera estar de acordo  
corn ii  se c `BR centralizados de oxigénia, ar, 

ntos assistenciais de saúde. 
0 wui ;Cf: : . aadores adequados, 
oeniro :a r  grantai.',. • fornecedora, segundo 
sistema per:''  
Para fornecedora entregara, 
compradora a  spar.. gem  ., uiante -..airtiocato gratuito. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAi 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

GERÊNCIA DE FINANÇAS 
CNPJ 03.155.934/0001-90 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

2.1 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei n. 13.979/20, são obrigações da 
CONTRATADA: 

I Entregar com pontualidade os produtos ofertados 

II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam 
adotadas as providências de regularização necessárias;  

III  Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto da 
presente dispensa; 

IV - Garantir exclusivamente contra defeitos de fabricação pelo período de 12 (doze) meses. 

2.2. Apresentar o Certificado de Responsabilidade Técnica do profissional responsável pela 

instalação e manutenção dos sistemas de armazenamento e pela distribuição dos gases 

dentro dos HMN. 

2.3. Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresas fabricantes e envasadoras de 

gases medicinais emitida pela Anvisa, em conformidade com a RDC 32/2011 e a RDC 

16/2014. 

2.4. Responsabilizar-se pelo atendimento às chamadas para fornecimento não previstas 

inicialmente, decorrentes de situações emergenciais, no prazo máximo de 02 (duas) horas 

a partir do registro comprovado do chamado junto A. Contratada, bem como pelas 

possíveis variações de demanda, em conformidade com o prazo de entrega estabelecido 

pelo Contratante. 

2.5. Manter a disponibilidade de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, 

para eventuais solicitações de entrega. 

2.6. Responsabilizar-se pelo transporte dos gases medicinais em veículos apropria para 

transporte de cargas perigosas, seguindo a regulamentação vigente no Brasil (D 

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 — Telefax (0**67) 3409-1500 —  Cep  79950-000 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAi 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

GERÊNCIA DE FINANÇAS 
CNPJ 03.155.934/0001-90 

96.044, de 18/05/88, e Resolução n.° 420, de 12/02/2004, da Agencia Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT), consolidada com as alterações introduzidas pelas 

Resoluções n.° 701, de 25/8/04, n.° 1.644, de 26/9/06, n.° 2.657, de 15/4/08, n.° 2.975, de 

18/12/08, n.° 3.383, de 20/01/10, n.°3.632, de 09/2/11, n.° 3.648, de 16/3/11, n.° 3.763, de 

26/1/12 ,e n.° 4.081, de 11/04/13). 

2.7. Responsabilizar-se pelo transporte e pela carga e descarga dos cilindros de sua 

propriedade no local da prestação dos serviços. Os cilindros devem ser transportados de 

maneira adequada, na posição vertical, em carrocerias de ferro e em veículos que 

contenham elevadores, de forma a garantir a segurança do transporte e do 

descarregamento sendo a empresa responsável pelo mesmo. 

2.8. Portar e apresentar a documentação exigida para transporte de cargas perigosas, contendo: 

a) Documento de transporte ou manifesto de carga relatando para cada substância e 

artigo, objeto do transporte, o nome apropriado para embarque. 

2.9 Fornecer produtos com todos os dados técnicos, condições de temperatura, densidade e 

pressão, identificando o grau de risco e as medidas emergenciais a serem adotadas em caso 

de acidentes. 

2.10 Entregar os gases medicinais com identificação da data de envase. 

2.11 Dispor de pessoal operacional qualificado para os serviços de transporte, carga, 

descarga e abastecimento, devendo estar devidamente uniformizados e identificados por 

crachá. 

2.12 Conforme Resolução Anvisa RDC n. ° 51/11, manter um responsável técnico pela 

instalação e manutenção dos sistemas de armazenamento e pela distribuição dos gases 

medicinais legalmente habilitado pelo Conselho de Classe competente. 

c
f) 
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que solicitado, documentação de controle de amostras que demonstre tal qualida 

meio da emissão de Certificado de Qualidade com assinatura do responsável técnico. 

por 
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2.13 Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus profissionais, em especial 

durante o transporte e a descarga dos gases, bem como durante a realização dos serviços de 

manutenção do (s) tanque (s) e dos cilindros. 

2.14 Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus profissionais, das normas 

disciplinares e de segurança determinadas pelo Contratante, provendo-os dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) que garantem a proteção da pele, das 

mucosas e das vias respiratória e digestiva do trabalhador. 

2.15 Instruir sua mão de obra quanto à prevenção de incêndios, de acordo com as normas 

vigentes e instituidas pela CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). 

2.16 Responder por danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante. 

2.17 Manter os serviços de atendimento de entrega para emergências 24 (vinte e quatro) 

horas por dia. 

2.18 Designar, por escrito, no ato do recebimento da autorização de serviços, preposto (s) 

que tenha (m) poder para a resolução de possíveis ocorrências durante a execução do 

contrato. 

2.19 Possuir e fornecer todo o ferramental e a aparelhagem necessários A. boa execução dos 

serviços, bem como manter limpos e desimpedidos os locais de trabalho e/ou 

equipamentos de sua propriedade, obedecendo aos critérios estabelecidos pelo Contratante. 

2.20 Verificar e conservar as placas de advertência de riscos e de situações de emergênci 

bem como a sinalização de operação de carga, descarga e abastecimento. 

2.21 Assegurar a qualidade do  gds  medicinal fornecido ao Contratante, entregando, sempre 
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2.22 Estar ciente de que não será permitida, em hipótese alguma, a transferência das 

obrigações da Contratada a outros. 

3. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE COMUNS AOS 

DOIS SERVIÇOS 

I. . Fornecer as informações sobre o local e os horários para abastecimento. 

II. Designar a área responsável pela gestão do contrato e pelo acompanhamento dos 

serviços, disponibilizando os respectivos telefones de contato à Contratada.  

III. . Não permitir a intervenção de estranhos nas instalações dos equipamentos da 

Contratada. 

4. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POR SERVIÇO 

4.1. - SERVIÇO A — FORNECIMENTO INITERRUPTO DE GASES MEDICINAIS A 

GRANEL, INCLUINDO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUE FIXO 

4.1.1. OBJETO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

4.1.2. Serviço de fornecimento ininterrupto de gases medicinais a granel, incluindo a locação 

do tanque fixo e da central de suprimentos reserva, bem como a manutenção preventiva e 

conetiva desses sistemas, nos termos da Resolução Anvisa RDC n. ° 69/2008. 

4.1.3. 0 abastecimento deverá obedecer aos procedimentos e aos horários estabelecidos pelo 

HMN. 

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. A prestação de serviços de fornecimento ininterrupto de gases medicinais a granel 

contempla o fornecimento dos gases, a locação de tanque, de centrais de suprimento reserva e 

6pdas centrais de reserva, sendo esta última sem custo ao Contratante. As manutenç 

preventiva e corretiva dos sistemas de armazenamento deverão ser realizadas em 

conformidade com as prescrições do fabricante dos sistemas, sem custos adicionais A. 

administração. 
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5.2. Os gases medicinais a serem fornecidos devem ter as especificações técnicas em explicita 

conformidade com a qualidade preconizada em compêndios oficiais reconhecidos pela Anvisa, 

de acordo com os subitens 11.1 e 12.1 da Resolução Anvisa RDC n. ° 69/2008. 

5.3. Os gases medicinais fornecidos devem ser armazenados em tanques ou em cilindros 

transportáveis (quando aplicável), em conformidade com as prescrições da Norma NBR n. ° 

12.188/2016, da ABNT, bem como da Resolução Anvisa RDC n. 050/2002. 

5.4. As instalações de suprimentos por tanque devem seguir os padrões definidos, respeitada a 

composição de uma unidade de suprimento primário e uma unidade 

5.5. Os cilindros da central de reserva deverão estar dimensionados de forma a assegurar o 

fornecimento ininterrupto dos gases. 

5.6. As centrais de suprimento de gases medicinais devem respeitar os padrões definidos na 

norma ABNT NBR n. 012.188/2016. 

5.7. Os cilindros das centrais de reserva devem seguir as especificações da norma ABNT NBR 

n. ° 12.176/2010 quanto a etiquetas, rotulagem e cores dos mesmos. 

5.8. Os procedimentos para envase ou enchimento devem obedecer ao disposto na Resolução 

Anvisa RDC n. 009/2010.  

6 - Das Instalações 

a) A instalação do tanque, da central de suprimento principal, de 5 (cinco) dias úteis, contados 

a partir da data de liberação do local. 

b) A Contratada deve atender a todas as medidas de segurança aplicáveis A instalação dos 

equipamentos, bem como quanto A. localização e condições do ambiente da instalação de tais 

equipamentos, em conformidade com a Resolução RDC n. ° 50, de 21 de fevereiro de 2002, , 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (AN VISA). 

c) os profissionais envolvidos na instalação devem ser devidamente qualificados, estando 

subordinados a um responsável técnico da Contratada devidamente registrado no CREA. 

d) Todos os equipamentos e ferramentas necessários à instalação dos equipamentos deverão 

ser fornecidos pela Contratada e a instalação deverá ser realizada por meio de 

profissionais técnicos qualificados. 
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e) 0 transporte dos cilindros deve ser realizado de acordo com as prescrições da Resolução 

Anvisa RDC n. ° 69/2008, devendo estar estivados nos veículos de maneira que não possam se 

deslocar, cair ou tombar. 

f) os cilindros contendo produtos de naturezas diferentes devem ser separados segundo os 

respectivos simbolos de risco. Durante as operações de descarregamento, os volumes devem 

ser manuseados com o máximo cuidado pertinente à atividade realizada. 

g) juntamente com a entrega e a instalação dos equipamentos, a Contratada deverá entregar ao 

Contratante toda a documentação técnica e de segurança e fornecer orientação quanto as 

regras de guarda e exibição desses documentos. 

h) Todo o procedimento de instalação será acompanhado pela equipe da Contratada, sendo 

emitido, ao final dos serviços, o relatório dos serviços realizados, em conformidade com a 

Norma ABNT NBR n. 012.188/2016.  

i) Técnicas preventivas deverão ser efetuadas em data e horário previamente estabelecidos de 

comum acordo, de modo que não interfiram nas atividades de funcionamento do HMN. 

j) 0 atendimento ao chamado de necessidade de manutenções técnicas corretivas deverá ser 

efetuado no prazo máximo de4 (duas) horas, contadas a partir da comunicação feita pelo 

Contratante, por escrito ou por telefone, devendo ser anotados o dia, a hora e o nome da 

pessoa que recebeu a comunicação. 0 serviço de manutenção corretiva deverá estar A. 

disposição 24 (vinte e quatro) horas por dia. Vale ressaltar, no entanto, que a disponibilidade 

de serviço de manutenção corretiva de 24 (vinte e quatro) horas por dia não pressupõe a 

disponibilização de técnicos nas dependências do Contratante. 

k) na eventualidade de quebra ou ocorrência de manutenção técnica corretiva ou preventiva, 

não deve haver descontinuidade no fornecimento dos gases medicinais contratados. 0 

fornecimento deverá ter o mesmo valor daquele fixado em contrato, independente da solu 

adotada pela Contratada e sem ônus adicional ao Contratante. 

1) durante as manutenções, os técnicos da Contratada deverão utilizar dispositivos que 

garantam a segurança total dos procedimentos e dos profissionais envolvidos, sendo de 

responsabilidade da Contratada providenciar tais dispositivos. 
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m) qualquer procedimento de manutenção do tanque, da central de suprimento ou das baterias 

de reserva não poderá interromper o suprimento de gases ao HMN. Dessa forma, a Contratada 

deverá certificar-se das medidas necessárias para evitar interrupções. 

n) A manutenção preventiva definida deve consistir em seguir, no mínimo, o nível de serviço 

descrito no quadro a seguir: 

o) os profissionais envolvidos na manutenção devem ser devidamente qualificados, estando 

subordinados a um responsável técnico da Contratada com registro atualizado no CREA. 

p) A cada visita, tanto preventiva como corretiva, os técnicos deverão se reportar ao 

Contratante e emitir relatórios minuciosos dos serviços realizados. 

q) os relatórios deverão conter os nomes e as assinaturas dos técnicos da Contratada que 

executaram os trabalhos, bem como dos responsáveis do Contratante que acompanharam tais 

serviços. 

7. Do Abastecimento 

a) 0 abastecimento dos gases medicinais deverá ser realizado de forma a assegurar o 

fornecimento ininterrupto dos mesmos, seguindo rigorosamente os prazos estabelecidos no 

cronograma, exceto em casos não previstos inicialmente, decorrentes de situações 

emergenciais, quando o suprimento deverá ser realizado em no máximo 02 (duas) horas a 

partir do registro comprovado do chamado. 

b) Todas as entregas deverão ser acompanhadas por funcionários do HMN em horário 

predeterminado pelo gestor do contrato. 

c) no momento anterior ao abastecimento do tanque, um funcionário do Contratante deve 

efetuar a verificação do manômetro e do medidor de nível do tanque e anotar a leitura em 

planilha de controle especifica. A mesma verificação e anotação devem ser realizadas apó 

abastecimento do tanque, obtendo-se, assim, por diferença de volume, a quantidade de  gá  

abastecida. 

d) durante o abastecimento do tanque, os técnicos da Contratada deverão utilizar dis sitivos 

que garantam a segurança total do procedimento e dos profissionais envolvidos, 

responsabilidade da Contratada providenciar tais dispositivos. 
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e) Quando do abastecimento do (s) tanque (s) , um funcionário do Contratante deverá 

acompanhar o abastecimento e emitir comprovante das quantidades fornecidas de cada gás, 

contendo a data do abastecimento, o nome, o cargo, a assinatura e o número da matricula do 

servidor do Contratante responsável pelo recebimento, e também o nome e a assinatura do 

profissional da Contratada que efetuou o serviço. 

8. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

a) A Contratada responsabilizar-se-á integralmente pelo serviço a ser prestado nos termos 

da legislação vigente, pelo abastecimento dos gases medicinais, pela locação dos 

equipamentos para suprimento e armazenamento dos gases, bem como pela 

manutenção preventiva e corretiva de tais equipamentos e bateria reserva de cilindros, 

devendo: 

b) Garantir o abastecimento ininterrupto dos gases medicinais nas quantidades 

estabelecidas, conforme definido em cronograma de entrega, o qual fixará prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir da liberação do local para a instalação do (s) 

tanque (s), central de suprimento. 

c) Na eventualidade de quebra ou manutenção técnica corretiva ou preventiva, não poderá 

haver descontinuidade no fornecimento dos gases medicinais contratados. 0 

fornecimento deverá ter o mesmo valor daquele fixado em contrato, independente da 

solução adotada pela Contratada, e sem ônus adicional ao Contratante. 

d) Realizar a manutenção corretiva de qualquer equipamento de sua propriedade, do 

tanque, da central de suprimento, da bateria de cilindros e dos equipamentos/materiais 

complementares a esses sistemas, inclusive com fornecimento e troca imediata das 

peças necessárias para o seu perfeito funcionamento, sem restrição ou limitação de 

chamadas, horário ou total de horas, e sem ônus adicionais ao Contratante. 

e) Realizar a manutenção técnica preventiva dos equipamentos de sua propriedade, do 

tanque, da central de suprimento, da bateria de cilindros e dos equipamentos/materiais 

complementares a esses sistemas, sem interferir nas atividades de funcionamento do 

EAS, conforme as exigências da legislação especifica vigente. 

O 
.ciA9 

Em casos de impossibilidade de reparo dos equipamentos locados, a Contratada d 

efetuar imediatamente a troca do equipamento por outro similar sem nenhum ônus  

adicional ao Contratante, inclusive quanto as perdas de gases decorrentes da res 

falha. 
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g) Dispor de pessoal técnico qualificado para os serviços de instalação e manutenção dos 

equipamentos locados, e eventuais equipamentos/materiais suplementares, devendo 

estar devidamente uniformizados e identificados por crachá. 

h) Responsabilizar-se por todas as peças, componentes, materiais e acessórios a serem 

substituidos nos equipamentos locados (sem ônus adicionais), mantendo o nível de 

segurança e o desempenho dos equipamentos, reservando ao Contratante o direito de 

rejeitar material ou peça que denote problemas. 

9. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

a) . Fornecer A Contratada a primeira requisição de fornecimento e/ou documento 

equivalente, acompanhada do cronograma de abastecimento, em conformidade com o 

disposto no termo de contrato. 0 cronograma de entrega fixará o prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis para a instalação do (s) tanque (s), da central de suprimento e das 

respectivas centrais de reserva, a partir da liberação do local. 

b) Utilizar e manter em perfeitas condições de asseio e segurança os cilindros, o (s) tanque (s) 

e o (s) equipamento (s), zelando pelo seu perfeito funcionamento e conservação. 

c) Permitir que profissionais habilitados e prepostos da Contratada examinem os cilindros, o 

(s) tanque (s) e a central de suprimento sempre que necessário, verificando a observância 

das normas aplicáveis. 

d) Usar os cilindros e o (s) tanque (s) exclusivamente para acondicionamento de gases 

medicinais fornecidos pela Contratada, sob a pena de responder por perdas e danos na 

forma da lei. 

e) Utilizar somente o sistema de canalização do HMN, sendo vedada a conexão dos 

equipamentos a outros sistemas de canalização não pertencentes ao HMN. 

O Devolver à Contratada os referidos equipamentos por ocasião do término da vigência do 

contrato. 

10. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1 - Não obstante a Contratada ser a (mica e exclusiva responsável pela execução de todos 

os serviços, ao Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinj 

plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre 

serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo, para isso: 

Praga Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 — Telefax (0**67) 3409-1500 —  Cep  79950-0-00 — licitacaonavira agmail.com  
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10.2. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição do profissional da 

Contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a fiscalização, ou 

cuja permanência na área, a exclusivo critério do Contratante, julgar inconveniente 

10.3. Solicitar A Contratada a substituição de qualquer produto químico, material ou 

equipamento cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, 

equipamentos ou instalações, ou, ainda, que não atenda As necessidades. 

10.4. Utilizar-se do Procedimento de Avaliação da Qualidade dos Serviços de Fornecimento 

Continuo de Gases Medicinais, Incluindo Locação e Manutenção de Tanques Fixos, de pleno 

conhecimento das partes, para o acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos, medição 

dos níveis de qualidade e correção de rumos. 

10.5. Executar mensalmente a medição dos serviços pelo fornecimento mensal, descontando-

se do valor devido o equivalente A. indisponibilidade dos serviços contratados e por motivos 

imputáveis A. Contratada, e percentual decorrente de avaliação da qualidade dos serviços, sem 

prejuízo de sanções disciplinadas em contrato. 

10.5.1. - Além das obrigações resultantes da observância da Lei n. 13.979/20, são obrigações 
da CONTRATANTE 

I. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 

Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste Contrato.  

III. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

IV. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DE FORNECIMENTO DE OBJETO 

3.1 — Os itens licitados serão solicitados conforme a necessidade da Gerência, e deverão ser 
entregues em local indicado na Ordem de Fornecimento, pelo prazo máximo de 10 (dez) 
úteis a contar do recebimento da requisição devidamente assinada. 

3.2 — A Licitante vencedora ficará obrigada a trocar as suas expensas o material que  vie  
recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação. 
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4.5 - A Nota Fiscal deverá ser emitida pela contratada, obrigatoriamente com o mesmo 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas 
preços, bem como da Nota de Empenho; 

4.6 — Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para pagamento  pas  ard a 
fluir após a sua reapresentação. 

• '• 
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3.2.1 0 prazo para a troca do material recusado será de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da 
solicitação de troca de produto. 

3.3 — Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos materiais 
obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com 
apresentado na proposta. 

3.4 — A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da 
Administração, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais prestando esclarecimentos 
solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota 
Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta. 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. 0 valor global do fornecimento, ora contratado é de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil 
reais), fixo e irreajustável, correspondente ao seguinte item: 

Ite 
m 

Cód. Descrição do Item Marca Unid Qte VI. 
Unitário 

VI. Total 

1 37313 

OXIGÊNIO MEDICINAL 
LIQUIDO: GRAU DE PUREZA 
SUPERIOR A 92%, 
ACONDICIONADO EM 
TANQUE ESTACIONÁRIO. 
CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA 

M3  
35.000,0 

0 
3,00 105.000,00 

Valor Total R$ 105.000,00 

4.2 - No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, inclusive 
despesas com fretes e outros. 

4.3 — 0 pagamento  sell  efetuado em até 10 (dez) dias, a contar da apresentação da 
respectiva Nota Fiscal. 

4.4 - A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel timbrado da 
empresa informando a Agência Bancária e o numero da Conta a ser depositado o pagamento, 
bem como, devolver a Ordem de Fornecimento original enviada pela Gerência que solicitou 
os materiais. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das 
Notas Fiscais e/ou Faturas. 



• 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAi 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

GERÊNCIA DE FINANÇAS 
CNPJ 03.155.934/0001-90 

.41*  

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

5.1 — Os preços deverão ser expressos em reais, fixo e irreajustável, pelo período determinado 
em Lei. 

CLAUSULA SEXTA - DO QUANTITATIVO 

6.1 - Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração 
pública poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto 
contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato, artigo 4°-1 - Lei 
13.979/20. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO 

6.1 - 0 prazo de vigência do contrato será até 31 /12/2020 podendo ser prorrogados por 
períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento do efeitos da situação 
de emergência de saúde pública., artigo 4°-H da Lei 13.979/20. 

CLÁUSULA OITAVA — RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 

7.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão a cargo das 
seguintes dotações orçamentárias: 

Orgdo  :FMS -  FUNDO  MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

órgão/Unidade 

1001  
Função 

10 
Sub  Função  

302  
Programa 

0504  
Destino 

2 
Projeto/Atividade 

035  
Elemento de Despesa 

339030110000 
Cod.  Reduzido  

1821  

        

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES: 

8.1— Nos termos da Lei n. 13.979, será sancionado o fornecedor somente quando ficar 
caracterizada uma culpa grave ou um dolo na infração contratual, além dos demais requisitos 
(danos e nexo de causalidade) para a ocorrência de um ato ilícito contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 

10.1 - Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 
imediatamente a disponibilização em sitio oficial especifico na rede mundial de 
computadores (intemet), contendo, no que couber, além das informações previstas no 3° do  
art.  8° da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de 
inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de 
contratação ou aquisição. Publicação de resumo deste Contrato na imprensa ofiCal do 
município, artigo 4°, §2° da Lei 13.979/20. 

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 — Telefax (0**67) 3409-1500 —  Cep  79950-000 —  e-mail:  licitacaonavir gmail.com  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAi 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

GERÊNCIA DE FINANÇAS 
CNPJ 03.155.934/0001-90 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

11.1 - Será responsável por fiscalizara execução do presente contrato, a pessoa indicada no 
Ato intitulado "ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO" 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

12.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Navirai Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir 
questões oriundas deste Contrato, com renuncia expressa a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
as quais foram lida e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas. 

NAVIRA1-MS, 03 de Julho de 2020 

_ - 
-WELLIGTON MA-STS  SA-NTUSSI 
Gerente de Safide e Ordenailfor de Despesas 
Conforme Decreto n°. 06548 
Contratante 

Testemunhas: 

(.)D • 1(0 - 
CAS ANTONIO  SANTOS SILVA 

Matricula n° 8106-0 

CPF: 108.527.308-37 illeS  
Contratada 011:4406  

tors
io
01111:1

0
4.0tOttA  

Vf (sttetntl°‘  jakc.,  iftf:cya ,a 
up.  Operações  de Gases 

White Martins Gases Ind. Ltda 
Campi) nmnde MS 

SÂMIAAJCTDA NUNES 
Matri ula n° 3374-0  

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 — Telefax (0**67) 3409-1500 —  Cep  79950-000 —  e-mail:  licitacaonaviraiggmail.com  
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MAT WEL 
Gerente de Sau  

SANTUS 
e Despes 

Conforme Decreto n°. 065/18 

ELAINE MESSIAS DE ASSIS DE ARRUDA 
Matricula 3497-5 
Fiscal do Contrato 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRM 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

GERÊNCIA DE FINANÇAS 
CNPJ 03.155.934/0001-90 

3A  

ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL CONTRATO N° 190/2020. 
PROCESSO N° 153/2020 
DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N° 035/2020 
EMPRESA VENCEDORA:  WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS - LTDA 
CNPJ N°: 35.820.448/0025-03 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUIDO, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS LEITOS DE U.T.I - UNIDADE DE TERAPIA 
INTENSIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL" - SOLICITADO PELA GERÊNCIA DE SAÚDE ATRAVÉS 
DO PEDIDO DE COMPRA N° 51/2020 - LEI 13.979/2020 e DECRETO MUNICIPAL N° 34/2020 

Welliuton de Mattos Santussi  Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto n° 065/2018 brasileiro, portador do CPF/MF 
n.° 221.643.358-64 e RG 001.004094 SSP/MS residente e domiciliado nesta cidade, a Rua Ana Manque Bressa, 492, Jardim União; no uso de 
suas atribuições, designam os fiscais de Contratos, em conformidade com o  art.  67 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, e as Instruções 

Normativas n° 01 e n°02/2017 do Controle Interno e a Resolução n° 54/2016do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. 

° Desiunar os servidores abaixo com o encargo de Fiscal do Contrato n°. 190/2020: 

Gerência 
Ordenadora de Despesa 

FISCAL TITULAR FISCAL SUPLENTE 

Nome: Matricula Nome: Matricula 

Gerência de Saúde Danilo Dias Pereira 8342-9 
Elaine Messias de Assis de 

Arruda  3497-5 

Art.  2°Sdo atribuições do fiscal de contrato: 
Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato; 

II- Manifestar-se por escrito, em forma de relatório juntado aos autos, acerca da exequibilidade do referido 
ajuste contratual tempestivamente, das irregularidades encontradas, das providências que determinaram os 
incidentes verificados e do resultado dessas medidas, bem como, informar por escrito à autoridade 
superior sobre ocorrências para ciência e apreciação para providências;  

III- Responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem necessárias em resposta a eventuais diligências dos 
órgãos de Controle Interno e Externo; 

IV- Propor mediante apreciação do Gestor a aplicação de sanções administrativa a contratada em virtude de 
inobservância ou desobediência das cláusulas contratuais e instruções e ordens da fiscalização; 

V- Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados, mediante relatório consolidado, para posterior 
pagamento; 

VI- Observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos orçamentários para ele determinado; 
VII- Manifestar quanto d. oportunidade e conveniência de prorrogação de vigência ou aditamento de objeto, 

com antecedência de 30 (trinta) dias do final da vigência;  
Art.  3° Dê ciência aos interessados.  
Art.  4° Autue-se no processo. 

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 — Telefax (0**67) 3409-1500 —  Cep  79950-000 —  e-mail:  licitacaonavirai@gmail.com  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAi 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

GERÊNCIA DE FINANÇAS 
CNPJ 03.155.934/0001-90  

CONTRATO DE COMODATO 

CONTRATO DE COMODATO DE TANQUE COM CAPACIDADE 
SUFICIENTE PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO 
ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, SISTEMA DE ISOLAMENTO 
QUE PERMITA MANTER 0 OXIGENIO ESTOCADO A UMA 
TEMPERATURA IDEAL, QUE CELEBRAM ENTRE SI 0 
MUNICÍPIO DE NAVIRAi/MS E  WHITE  MARTINS GASES 
INDUSTRIAIS LTDA. 

O "MUNICÍPIO DE NAVIRAL Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, com sede a Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris n.° 343, inscrita no CGC/MF sob o n.° 
03.155.934/0001-90, neste ato representado pelo Sr. Welligton de Mattos Santussi, Gerente de Saúde e 
Ordenador de Despesas, conforme Decreto n.° 065/2018 brasileiro, portador do CPF/MF n.° 221.643.358-64 
e RG 001.004094 SSP/MS residente e domiciliado nesta cidade, a Rua Ana Manque Bressa, 492, Jardim 
Unido, e a empresa  WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA inscrita no CNPJ sob o n° 
35.820.448/0025-03, com sede e foro na Rua, Avenida Costa e Silva., n° 775 — Vila Progresso, Campo 
Grande/MS — CEP: 79.050-010 representada neste ato pelo(a) Senhor EDSON DE ARAUJO, brasileiro, 
contador, casado, portador(a) da Carteira de Identidade RG n° 1SP171.521/0-4.  CRC-SP e inscrito no CPF 
n° 108. 527.308-37, residente na Cidade de Rio de Janeiro e domiciliado na Avenida Pastor Martins  Luther 
King Jr,  .n° 126, Bloco 10, Ala A,  Del  Castilho, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20.760-005 , celebram o 
presente Contrato que se regerá pelas Cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DESIGNAÇÕES SIMPLIFICADAS 
1.1 A contratante adota neste ajuste, as designações simplificadas de "COMODATARIA "para a Prefeitura 
Municipal de Navirai — MS (Administração Municipal) e "COMODANTE" para a empresa  WHITE  
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1 0 presente ajuste tem como objeto ceder em comodato TANQUE COM CAPACIDADE 
SUFICIENTE PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, SISTEMA 
DE ISOLAMENTO QUE PERMITA MANTER 0 OXIGENIO ESTOCADO A UMA TEMPERATURA 
IDEAL, DISPOR TAMBÉM DE CENTRAL DE CILINDROS PARA ATENDER SITUAÇÕES 
EMERGÊNCIAIS, modelo , marca , fabricante , de 
propriedade da COMODANTE, para uso exclusivo da COMODATÁRIA, em diversos setores do 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

3.1 0 presente Contrato terá a vigência até 31/12/2020, contados a partir da assinatura do contrato n° 
190/2020, passando a ter eficácia após a publicação, podendo ser prorrogado na forma da Lei n° 13.979/2020 
e DECRETO MUNICIPAL N° 34/2020, observado o prazo de vigência do Contrato, originário da Dispensa 
por Justificativa n° 035/2020. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES 

4.1 Constituem-se em obrigações das Contratantes, em decorrência deste ajuste, além das normas 
estabelecidas em legislação vigente de origem, bem como das cláusulas expostas no respectivo" Contrato 
n°. 190/2020", as seguintes: 

I — DA COMODATÁRIA  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAi 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

GERÊNCIA DE FINANÇAS 
CNPJ 03.155.934/0001-90 

a) Designar um(a) gestor(a) pertencente ao seu quadro de servidores, a fim de manter contatos com os 
responsáveis pela COMODANTE, de interesses pertinentes ao objeto deste ajuste, podendo ser pessoal ou 
por outros meios; 

b) Receber os equipamentos mediante Termo de Entrega e ou Recebimento, conferindo todas as 
características do bem fungível, bem como estado de conservação, apropriando-se dos respectivos manuais 
de uso e dos Certificados de garantia de fabricação, caso haja necessidade, recusando a entrega daquele que 
não estiver em conformidade com as características descritas no respectivo termo; 

c) Aprazar em até 15 dias úteis, no caso de entrega parcial, o período para que a COMODANTE efetive a 
entrega do bem fungível, atentando para as penalidades previstas no Contrato, bem como nas normas do 
edital; 

d) Realizar controle periódico do bem fungível, indicando os defeitos apresentados a COMODANTE, para 
que se realize a manutenção técnica preventiva e ou corretiva; 

e) Exigir da COMODANTE a imediata substituição (prazo máximo de 10 dias úteis) do tanque que 
porventura esteja em manutenção técnica, tanto preventiva quanto corretiva; 

O Expedir Termo de Retirada (cautela) na ocasião em que o bem fungível necessitar de manutenção técnica 
em oficina autorizada pela COMODANTE; 

g) Comunicar por escrito as autoridades superiores da Administração da COMODATÁRIA, os fatos 
negativos e o descumprimento deste ajuste provocado por funcionários ou por pessoas autorizadas pela 
COMODANTE; 

h) Responsabilizar-se integralmente pela guarda e uso do bem fungível colocado a disposição pela 
COMODANTE, usufruindo-os de acordo com as normas constantes nos respectivos manuais de utilização; 

i) Utilizar o equipamento somente com os produtos adquiridos através do Contrato n° 190/2020; 

j) Restituir o custo do bem fungível em caso de furto ou comprovadamente fora danificado, extraviado por 
qualquer de seus funcionários, repassando a COMODANTE os valores equivalentes, corroborados com o 
custo apresentado pela ocasião da apresentação da proposta; 

• k) Efetuar a devolução integral do bem fungível a COMODANTE, na ocasião em que ocorrer o 
encerramento do Contrato, desde que não seja por rescisão administrativa motivada por inadimplência ou 
por qualquer outro descumprimento passível de penalidade, para tanto serão vistoriadas as características 
fisicas e condições de uso, individualmente. 

II- DA COMODANTE 

a) Entregar mediante Termo de Entrega e ou Recebimento o equipamento, em perfeito estado de uso e de 
conservação, devidamente testada e aprovada tecnicamente, com os acessórios de fábrica, se houver, 
contendo as descrições do mesmo; 

b) Indicar o nome de um representante para contato, com endereço telefônico, eletrônico e de domicilio; 

c) Responsabilizar-se integralmente pela manutenção técnica dos bens fungíveis, tanto preventivamente 
quanto corretivamente, substituindo todas e quaisquer  peps,  inclusive baterias que porventura sejam 
necessárias, isentando a COMODATÁRIA de quaisquer ônus; 

e) A devolução dos equipamentos revisados ou consertados deverá ser feita no horário comercial, ou seja, 
de segunda a sexta-feira das 7h as 11h e das 13h as 17h, diretamente ao(a) gestor(a) deste contrato ou a 
quem o(a) substituir; 

ao 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAi 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

GERÊNCIA DE FINANÇAS 
CNPJ 03.155.934/0001-90 

O Proceder às manutenções de urgências no prazo máximo de 10 dias após a comunicação pelo Gestor do 
contrato ou fora do expediente normal pelo Plantonista Administrativo. Caso a manutenção não seja 
realizada nesse prazo a COMODANTE deverá substituir o bem por outro em perfeitas condições de uso; 

g) Deverá realizar treinamentos técnicos para tantos profissionais quanto necessários sobre o uso adequado, 
bem como o manuseio do equipamento cedido em comodato, sob pena de isentar 

a COMODATÁRIA da responsabilidade de danos que porventura ocorra resultante de mau uso por falta 
desse treinamento; 

h) Emitir relatório de defeito, apresentando laudo, principalmente quando o defeito for ocasionado por 
imperícia, imprudência ou negligência de servidores da COMODATÁRIA. Esse relatório deverá ser 
formalmente encaminhado ao Gestor do Contrato; 

i) Disponibilizar e identificar com crachá o técnico autorizado da COMODANTE, como condição para 
entrar no Hospital Municipal de NAVIRAI-MS e realizar a manutenção do tanque ou do sistema de 
isolamento que permite manter o oxigênio estocado em temperatura ideal, sempre que acionado pelo Fiscal 
do Contrato. 

j) Receber a devolução do bem fungivel colocado à disposição da COMODATÁRIA, na ocasião em que 
ocorrer o encerramento do Contrato, conferindo detalhadamente as condições do equipamento. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES 

5.1 Os termos, condições e cláusulas deste ajuste poderão ser alteradas mediante Termo Aditivo,nas 
situações supervenientes e permitidas pelas normas do edital, bem como pela Lei n°. 13.979/2020 e 
DECRETO MUNICIPAL N° 34/2020, observado o interesse público. 

5.2 Na hipótese da ocorrência na forma da lei, de sub-rogação, fusão, cisão ou incorporação da 
COMODANTE, as partes deverão celebrar ajustes contratuais específicos, observando os procedimentos 
estabelecidos na Lei n° 13.979/2020 e DECRETO MUNICIPAL N° 34/2020e outras disposições aplicáveis. 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR 

6.1. 0 valor do tanque é de expresso em moeda nacional do bem fungível. 

6.2 0 valor expresso em moeda nacional correspondente ao total de bens fungíveis disponibilizados para a 
COMODATARIA é de R$ 105.000,00 (Cento e cinco mil reais). 

6.3 0 valor identificado acima se refere ao custo do objeto disponibilizado para a COMODATÁRIA, não 
estabelecendo qualquer vinculo financeiro sobre o Contrato, apenas para identificar o valor caso ocorra 
qualquer sinistro envolvendo tal bem. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DAS PENALIDADES 

7.1 A recusa em fornecer integralmente a quantidade de equipamento aventada no objeto da licitação ou 
qualquer outro ato praticado pela COMODANTE que venha interferir no cumprimento de qualquer cláusula 
deste ajuste, a COMODANTE ficará sujeita as penalidades delineadas no edital e no Contrato, além das 
cominadas na Lei n°13.979/2020 e DECRETO MUNICIPAL N°34/2020. 

7.2 A COMODANTE não poderá retirar ou transferir ou emprestar os equipamentos disponibilizados para o 
Terceiros sem a anuência prévia da COMODATÁRIA, sob pena de sofrer rescisão contratual deste ajuste, e 
simultaneamente a rescisão administrativa do Contrato que o vincula, independentemente das cominações 
legais. 

CLÁUSULA OITAVA — DA RESCISÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAi 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

GERÊNCIA DE FINANÇAS 
CNPJ 03.155.934/0001-90 

8.1 Este Contrato somente poderá ser rescindido concomitantemente ao Contrato a qual se vincula, podendo 
ser unilateral ou de comum acordo entre as partes. 

8.2 A rescisão unilateral ocorrerá por inadimplemento do que está ajustado ou comprovadamente por 
infringência prevista na Lei n° 13.979/2020 e DECRETO MUNICIPAL N° 34/2020, aplicando-se a 
COMODANTE as cominações legais. 

8.3 A rescisão poderá ocorrer em função de razões de interesse público, devidamente justificada e 
determinada pela COMODATARIA, assegurado o contraditório e a ampla defesa A. COMODANTE. 

8.4 No caso em que houver a rescisão administrativa do Contrato e consequentemente a rescisão deste 
ajuste, a COMODATÁRIA após a aplicação das medidas administrativas ou judiciais devolverá o bem 
fungível a COMODANTE. 

CLÁUSULA NONA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 Fica estabelecido o impedimento da COMODANTE em apresentar este Contrato a terceiros, no intuito 
de lograr vantagens ou como garantia de títulos de dividas em instituições financeiras. 

9.2 A finalidade da cessão dos equipamentos tem como objetivo a aquisição dos produtos fornecidos pela 
COMODANTE, conforme compromisso ajustado no Contrato supracitado, visando garantir o desempenho 
adequado do objeto da licitação. 

9.3 A COMODANTE somente poderá retirar os equipamentos após a utilização total dos produtos, 
mesmo que isso ocorra após o vencimento do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO FORO 

10.1 Para dirimir controvérsias decorrentes do presente instrumento, as contratantes elegem o Foro da 
Comarca de Navirai - MS, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

10.2 E por estarem justas e contratadas, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma, para efeito 
único, perante as testemunhas que se seguem, a tudo presentes. 

Navirai, MS de  3— )A0 de 2020. 

e 117 
erson Antunes 

Gerente  Exec.  Unidade Negócios  
White  Martins Gases  Ind,  Ltda 

CPI,' 607,970,391411 

• 

      

      

      

 

WELLIGTON DE1 —GI-ÀT- TQS SANTUSSI 
Gerente de Saúde e Ordenador Despesas 
Conforme Decreto n°. 065/18 
COMADATÁRIA 

EDSON DE ARAUJO 
CPF: 108.527.308-37 
COMODANTE  

Testemunhas: 
Cup.  Operações  de Gases 

White Martins Gases Ind. Ltda 
Campo Grande - MS 
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Diário Oficia : Rif  

Associação Municípios de Mato Grosso do Sul --.. - 

ANO XII N°2636 Terça-feira, 07 de julho de 2020 Órgão de divulgação oficial dos municípios 

Núcleo de Licitações e Contratos 

EXTRATO DE CONTRATO N° 181/2020 

CONTRATO: 181/2020 - PROCESSO: 16/2019 - PREGÃO PRESENCIAL: 13/2019. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS 

CONTRATADA: KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP 

TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL E DE AÇÕES JUDICIAIS INGRESSADAS 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE LEITES E DIETAS ENTERAIS, CONFORME 

CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 26/06/20 a 31/12/20 

VALOR TOTAL: R$ 1.230,00 (mil duzentos e trinta reais). 

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: GERÊNCIA DE SAÚDE DOTAÇÃO: 10.01.00.10.122.0511.2.001- 
3.3.90.30.99.00.00(R4543). 

ASSINAM: 

Welligton de Mattos Santussi  Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto no 065/2018 (pela contra-
tante) e EDUARDO DE CAMPOS PAIXÃO (pela contratada), Luciane L. Debarba e Rosecler Bezerra (fiscais de contrato). 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 26/06/20. 

1111 Matéria enviada por Lucas Antonio Santos Silva 

Núcleo de Licitações e Contratos er* 

EXTRATO DE CONTRATO N° 190/2020 

CONTRATO: 190/2020 - PROCESSO: 153/2020 - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA: 35/2020. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS 

CONTRATADA:  WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUIDO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA 
ATENDER OS LEITOS DE U.T.I - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL" - SOLICITADO PELA 
GERÊNCIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PEDIDO DE COMPRA N° 51/2020 - LEI 13.979/2020 e DECRETO MUNICIPAL No 
34/2020 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/07/20 a 31/12/20 

VALOR TOTAL: R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais). 

RECURSOORÇAMENTARIO:GERÊNCIADESAODE-DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035- 3. 3.90.30.11.00.00(R1821). 

ASSINAM: 

Welligton de Mattos Santussi  Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto no 065/2018 (pela contra-
tante) e EDSON DE ARAUJO (oela contratada), Elaine Messias de Assis Arruda e Danilo Dias Pereira (fiscais de contrato). 

ilITA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 03/07/20. 
Matéria enviada por Lucas Antonio Santos Silva 

GERENCIA DE FINANÇAS/PREFEITURA DE NAVIRAI 

Extrato do 20  Termo Aditivo do Contrato n° 212/2019. 

Processo Licitatório no. 200/2018 - Pregão Presencial no. 103/2018. 

Partes: Município de Navirai e a empresa MS BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP. 

Objeto: Alteração das Cláusulas: Quarta - Do Valor e Sexta - Do Prazo; Fica acrescido ao contrato a importância de 
R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), referente ao período prorrogado, perfazendo o valor global do Contrato de R$ 
255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais); e o prazo de Vigência do Contrato  sera  acrescido em 184 (cento 
e oitenta e quatro) dias, a contar de 04/07/2020 até 03/01/2021. 

Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei no. 8.666/93 e posteriores alterag6es. 

Assinam: Sr. Gessé da Silva Andrade, Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas, conforme Decreto no. 
096/2018, pela Contratante, e Sr.  Luciano  Alves de Freitas, pela Contratada. 

Navirai (MS), 23 de junho de 2020. 
Matéria enviada por SUELI BARBOSA DOS SANTOS 

GERENCIA DE SAUDE/PREFEITURA DE NAVIRAI 

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO AO CONTRATO No 58/2020 

Partes: Município de Navirai - MS e THAÍS CRISTINE MARCOS MICHELOTTO. 
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Fornecedor 
Endereço 
Cidade 
CNPJ 
Telefone: 

: 57-  WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 
:  AV  COSTA E SILVA N° 775, 
: CAMPO GRANDE UF: MS 
: 35.820.448/0025-03 
: (67) 3345 - 2103 

Objeto : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUIDO, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS LEITOS DE U.T.I - UNIDADE DE 
TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL" - SOLICITADO PELA GERÊNCIA 
DE SAÚDE ATRAVÉS DO PEDIDO DE COMPRA N° 51/2020 - LEI 13.979/2020 e 
DECRETO MUNICIPAL N° 34/2020 

Unidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

brgdo  : FMS -  FUNDO  MUNICIPAL DE SAUDE  

CAS ANTONIO  SANTOS SILVA 
Núcleo de Licitações e Contratos 

Prefeitura Municipal de Navirai 
Estado do Mato Grosso do Sul 

Praga Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 — Centro — CEP 79950-000 
CNPJ 03.155.934/0001-90 —  Tel.  (67) 3409 -1500 

:39  

PEDIDO DE EMPENHO 

 

N°: 2412/2020 

 

PROCESSO NI 153/2020 
Dispensa por Justificativa NI° 35/2020 
DATA DA EXPEDIÇÃO: 06/07/20 

Órgão/Unidade Função  Sub  Função Programa Destino Projeto/Atividade Elemento de Despesa Cod.Reduzido 

1001 10 302 504 2 35 339030110000 1821 

Item  Cod.  Descrição do Item Marca Unid Qte VI. Unitário VI. Total 

1 37313 

OXIGÊNIO MEDICINAL LÍQUIDO: GRAU 
DE PUREZA SUPERIOR A 92%, 
ACONDICIONADO EM TANQUE 
ESTACIONÁRIO. CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

0 
 

M3 
35.000, 0 

3,0000 105.000,00 

Contrato ng 190/2020 Valor Total R$ 105.000,00  

VENCIMENTO DA VIGÊNCIA: 31/12/2020  

Viviane Ribeiro Ribeiro Bogarim Capilé 
Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos 

Conforme Portaria n°. 245/2017 



• 

• 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI 
Inscrição no CriP.1 (MF) 03.155.934/0001-90 

PRAÇA PREFEITO EUCLI  DES  ANTGNIO FARRIS, 343 - CENTRO - FONE (67)3409-1500 
CEP 79950-000 - NAVIRAI - MATO GROSSO DO SUL 

170  
Gerência de Finanças 

Nucieo ae uontanniaaae 
Nota de Empenho 

W DE EMPENHOITIPO 

002980/ 20(31nhal 

I RECURSO 

Inrna entArir 
óRaoi-DOTAÇÃO  
10 FMS  - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
1n-i02004 2 cn.5 3v)o -lo on on  MATFPTAL 

UN  IDADE ORÇAMENTARIA W DA CONTA 

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU 
DE CnNSUMn 677 

CREDOR i ENDEREÇO 

1090 WHITE  MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 
AV  CnsTA F. STLVA 77 VTLA PRnr, .SC-) CA Pn C41ANT)7. 

CPF /CM 

35.820.448/0025-03  
MS 

LicirAçAo 

Dicpc4n prly. Jiltif .  

rimERo 

- /7070 
SOLICITAÇÃO 

P7 7 

PROC. COMPRA I 

17 7 1 

EMISSÃO 

-- r) 07 70 
VENCIMENTO 

I c) 07 70 
VALOR ORÇADO 

1 -yi 000, no , .6 

SALDO ANTERIO 

,7(:;) .4s,20 

VALOR DO EMPENHO 

c) 000,00 

SALDO ATUAL 

474 4,20 
ITEM  WANT.  UNID ESPECIFICACÃO  , VALOR UNITARIO V Oil  TIOTAL::: 

41111 
125000 M3  OXIGÊNIO MEDICINAL LÍQUIDO: GRAU 

DE PUREZA SUPERIOR A 92%, 
ACONDICIONADO EM TANQUE 
ESTACIONÁRIO. CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO OXIGÊNIO 
MEDICINAL LIQUIDO, PARA ATENDER OS 
LEITOS DE U.T.I - UNIDADE DE 
TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL 
MUNICIPAL" - SOLICITADO PELA 
GERÊNCIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO 

3,0000 
105.000,00 

LOCAL DE ENTREGA 
/ 

r  / / 
TOTALGERA‘ 

EMIT IDO 

• 

, eixeirs 

I TO VISTO 

Sérglo nr , u dos San 
Ge cie 1:7anças 

Ali i, . • , . , 

AUTORIZO A DESPEZA 

oE pgs , 
A 60 

- 

2,:c -giiic:vapoiaww1:41  
&urn::  ao  Wad,  o dr cow,:., -:J,  

t7C-MS 1.'  .?60 /a ,: 

e 

Fonte de Recursos: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI 
a.  

Inscriotio no Cf4PJ (MF) 03.155.934/0001-90 

PRAVA PREFEITO EUCLI  DES  ANTÓNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67)3409-1500 
CEP 79950-000- NAVIRAI - MATO GROSSO DO SUL 

••• 

Gerência de Finanças 
Núcleo de Contabilidade 

Nota de Empenho 
ÕRnAo f DOTAÇÃO 

10  FMS  - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
1(n020904.2 CYTh"i90 O nn_00 mATF:RTA 

UNIDADE ORÇAMENTARIA WDAM 

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU 
L flF. rcr\mumn 77,6 

F. 
LICITAM NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO 

Diqpnc pnr r -- ,/9n2n 1=YR 9 17 -14-() 7 9n n7 7( 
I I  

SALIM ATUAL 

ESPECIFICAM 

PEDIDO DE COMPRA N°  51/2020 - LEI 
13.979/2020 e DECRETO MUNICIPAL N°  
34/2020.PROCESSO 153/2020, 
DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 
35/2020, CONTRATO 190/2020 E 
PEDIDO DE EMPENHO 2412/2020. 

LOCAL DE ENTREGA 

EMITIDO 
41011MOX SAU 

Rosineia Txeira 

"  Renato N:i 'anog 
CRC:1 /C. 41, 6 

CO  jABI  

Fonte de Recursos: 1020002 Recursos para Saúde 

105.000,00  TOTAL GERAL  
AUTORIZO A DESPEZA VISTO 

Sergio 
MAT:8 

CREDOR/  ENDEREÇO  

1090 WHITE MARTINS GASES  INDUSTRIAIS  LTDA 
AV rnsTA n STLVA 77 VILA PRq CAMP  n (=MANI-W. 

1 f1 nnQ,n0 
OUANT. UNID  

VALOR ORÇADO 

41,20 nnn,nn 
 VALOR UNITÁRIO 

SALDO  ANTERIO VALOR DO  EMPENHO  RI 

474 469,7n 
 VALR*O TOTAL 

CPF CUPJ 

35.820.448/0025-03 

I W DE EMPENHONIPO I RECURSO 

0029 0/ 2flnlnhal nrra pntAriq  
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Faça uma pesquisa 

72  

EDITAR 

DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N° 035/2020 - 
COVID-19 

Número: 035 

Situação: Encerrado 

Publicação: 16 jul 2020 

Modalidade: Dispensa por justificativa 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUIDO, CONFORME TERMO DE 

REFERENCIA, PARA ATENDER OS LEITOS DE U.T.I - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO 

HOSPITAL MUNICIPAL" - SOLICITADO PELA GERÊNCIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PEDIDO DE 

COMPRA N° 51/2020 - LEI 13.979/2020 E DECRETO MUNICIPAL N° 34/2020  

CI  CONTRATO  190-2020- WHITE MARTINS 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

GERÊNCIA DE FINANÇAS 
CNPJ 03.155.934/0001-90 

7 3  

JUSTIFICATIVA N° 035/2020  

CHECKLIST  
RESOLUÇÃO N° 88, DE 03 DE OUTUBRO 2018 

DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO SIM NÃO PÁGINA 

1. Solicitação de abertura de processo contendo o objeto e a justificativa 
para a contratação; 

X 002-004 

2. Pedido de Compra X 005 

3. Termo de referência ou projeto básico contendo as regras da 
X 006-014 contratação; 

4. Atestado de exclusividade, quando for o caso; x 
4. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR — ETP X 015-022 

5. Pesquisa de mercado; X 023-034 

6. Mapa Comparativo de Prego x 035 

7. Parecer contendo os fundamentos jurídicos acerca da dispensa ou 
inexigibilidade; 

X 065-079 

8. Proposta do fornecedor ou prestador, juntamente com os documentos 
relativos 6 habilitação fiscal e trabalhista; 

X 080-102 

9. Razão da escolha do fornecedor ou executante; X 103 

10. Justificativa do prego, quando for o caso; X 104 

11. Indicação do Objeto; X 105 

12. Autorização para realização da Licitação; X 106 

13. Lei que estabelece o Órgão de Imprensa Oficial e demais Atos legais; X 107-133 

14. Reserva de Recursos; X 134 

15. Ratificação; X 135 

16. Publicação da ratificação na imprensa oficial; X 136 

17. Minuta contratual ou instrumento equivalente; X 138-146 

18. Parecer jurídico sobre a minuta contratual ou instrumento 
equivalente; 

X 147-148 

19. Contrato 190/2020 e publicação na imprensa oficial; X 149-168 

22. Pedido de Empenho  rig  2412/2020; X 169 

23. Nota de Empenho n2  2980/2020 x 170-171 

24. Outros documentos que o órgão entender pertinentes. 
• Site  — https://transparencia.navirai.ms.gov.belicitacao   

x 037- 
064/172 

LI Lucas Antônio S. Silva 

Núcleo de Licitações e Contratos 

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 — Telefax (0**67) 3409-1500 —  Cep  79950-000 —  e-mail:  licitacao@'navirai.ms.gov.br  
1 
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Prefeitura Municipal de Navirai 
Estado do Mato Grosso do Sul 

Gerência de Finanças 

COMUNICAÇÃO INTERNA 

Navirai — MS, 16 de Julho de 2020. 

Ao Núcleo de Gestão de Contratos 
Maria Helena Marques Vieira 

Encaminho o Processo n° 153/2020 — Dispensa por Justificativa 
n° 035/2020 — Contrato no 190/2020, para que seja realizada a análise de suas etapas e tomadas As 
providências cabíveis quanto ao seu arquivamento. 

• 
3,121.. 

Lucas Antônio Antônio S. Silva 
Núcleo de Licitações e Contratos 
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