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Confidencialidade 
 
 
 

Esta proposta comercial e as informações nela contidas são                 
confidenciais e de exclusiva propriedade da Air Liquide Brasil. É                   
vedada a reprodução total ou parcial de qualquer parte deste                   
documento e/ou de seu conteúdo, bem como a sua divulgação                   
a terceiros, sem a prévia e expressa autorização por escrito de                     
um representante autorizado da Air Liquide Brasil, sob pena                 
das medidas judiciais cabíveis para reparação dos danos               
porventura causados à Air Liquide Brasil. 

 
Todos os direitos relativos a essa proposta – inclusive                 
marcários, direitos autorais, propriedade intelectual e           
know-how – são de propriedade exclusiva da Air Liquide Brasil. 
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Grupo Air Liquide - Principais números 
 

Presente em 80 países 

68.000 empregados 

+3 milhões clientes e pacientes 

Faturamento 16.4 bilhões euros 

400 mil acionistas 
 

 
 

Air Liquide Brasil - Nossos números 
 

No Brasil desde 1945 

+1.200  empregados 

+44  escritórios comerciais 

80% presença território nacional 

Dentro da fatia de 24% das Américas 

+44 mil clientes 
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Air Liquide Brasil - Nossa presença 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Ananindeua 
•Aratu 
•Araucária 
•Bauru 
•Belford Roxo 
•Blumenau 
•Brasília 
•Campinas 
•Campo Grande 
•Candeias 
•Canoas 
•Cascavel 
•Caxias do Sul 
•Chapecó 

•Contagem 
•Curitiba 
•Cubatão 
•Cuiabá 
•Florianópolis 
•Fortaleza de Minas 
•Garibaldi 
•Goiânia 
•Guaíba 
•Guarulhos 
•Imperatriz 
•Itabirito 
•Juiz de Fora 
•Jundiaí 

•Luiz Antônio 
•Macaé 
•Maringá 
•Mauá 
•Ortigueira 
•Palhoça 
•Paulínia 
•Pelotas 
•Porto Alegre 
•Presid.Prudente 
•Recife 
•Ribeirão Preto 
•Rio de Janeiro 
•S.J do Rio Preto 

•Santa Cruz 
•Santa Maria 
•Santo André 
•Santos 
•São Paulo 
•Sertãozinho 
•Sertãozinho 
•S.J. dos Campos 
•Sorocaba 
•Suzano 
•Varginha 
•Vitória 
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1.  OBJETIVO 
 

Esta proposta tem por objetivo estabelecer as condições Comerciais para          
estimativa de preço ao Fornecimento de Gases Medicinais, incluindo cessão em           
regime de comodato de Cilindros.  
 
2.  DADOS BÁSICOS DE REFERÊNCIA 

 
Nossa oferta foi elaborada tendo como referência os dados básicos e informações            
fornecidas pelo Termo de Referência 2020/565765 CPL - Comissão Permanente             

de Licitação do  Município de Santa Bárbara do Pará. 
 

 
*  Observações Importantes  
 
Responsabilidades da ALB: 
 
- Instalação dos equipamentos; 
- Entrega dos documentos de conformidade legal; 
- Start-up do equipamento para início do consumo do cliente. 
- Manutenção dos sistemas Gasoso, Líquido e Módulos de Ar. 
 
Responsabilidades do cliente: 

 
● Envio de ART da base do tanque, informando qual a carga que a mesma suporta; 
● Disponibilizar base civil do tanque livre para instalação; 
● Deixar o acesso livre para entrada de carreta e equipamentos; 
● Ponto de água tratada (1/2” pelo menos), com mangueira, para descongelamento           

de válvulas do tanque e dos nossos veículos de distribuição após as operações de              
abastecimento;  

● Aterramento tanque, vaporizador, tomada elétrica, cercado de delimitação e postes          
de iluminação;  

● Iluminação para possíveis abastecimentos e/ou manutenções noturnas;  
● Delimitar e cercar a área onde se encontra a Central Criogênica para dificultar o              

acesso de pessoas não autorizadas ou não familiarizadas com as instalações;  
● Extintor de incêndio pó químico 9 KG nas proximidades.  
● Ponto de energia elétrica próximo ao ponto de descarregamento para alimentação           

da bomba de transferência da carreta (motor de 25 CV, 220v, 380, 440 v), trifásico               
com terra, para interligação em tomada elétrica padrão a ser fornecida pela Air             
Liquide. 
 

 
 

Tomada Elétrica  
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São classificados em 03 tensões, e selecionados de acordo com a fonte do cliente: 
 
220V, 3 pólos + N + pino piloto auxiliar; 
380V, 3 pólos + N + pino piloto auxiliar; 
440V, 3 pólos + N + pino piloto auxiliar.  
 

Obs.:  
 
1) Potência do motor - 25 CV.  
2) A Air Liquide disponibiliza tomadas de todas as tensões .  
3) Será necessário um ponto de energia elétrica 220 V para alimentação            
misturador gases e sistema de telemonitoramento.  
 
 
Iluminação  
 
A iluminação da Central Líquida deve ser projetada para que a área ocupada pela              
instalação tenha iluminação suficiente para uma boa visão do operador e pessoal            
de manutenção durante a necessidade de algum trabalho noturno. Segue abaixo a            
título orientativo alguns componentes que poderão ser utilizados na iluminação: 
 

Aterramento  
O aterramento colocado para proteção contra contato indireto e raios          
(descargas eletrostáticas) na Central Líquida, deve abranger os seguintes         
componentes:  
 
- Tomada Elétrica (Suporte);  
- Tanque Criogênico - Iluminação (Postes);  
- Cercado de Delimitação de Área;  
- Vaporizador Tabela de Resistência de Aterramento.  
 
A tabela de resistência está classificada para 03 tensões de alimentação, e  
deve ser selecionada quanto a categoria, de acordo com a tensão do cliente. 
 

 
 
* Dados obtidos da Norma Técnica ABNT NBR 5410 / 5419.  
 
Caso o Cliente não consiga obter a resistência especificada no quadro 
anterior, deverá: Utilizar serviços de empresas especializadas. 
 
 

3. CONDIÇÕES COMERCIAIS  
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Gases Medicinais 

 

Gases 
Unidade de 

Medida Preço (R$/m³) Volume (m³) Valor Total (R$) 

OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO 
COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA 
DE 7M³ A 10M³ M³ 30,00 1.276 R$ 38.280,00 

OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO 
COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA 
DE 1M³ UNID 150,00 46 R$ 6.900,00 

OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO 
COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA 
TIPO PP DE 1M³ UNID 150,00 122 R$ 18.300,00 

AR MEDICINAL ENVASADO COM 
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA TIPO 
PP 2,5 M³ M³ 150,00 38 R$ 5.700,00 

OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO 
COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA 
TIPO PP 2,5M³ M³ 150,00 76 R$ 11.400,00 

AR MEDICINAL ENVASADO COM 
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA TIPO 
PP 6,6 M³ - Empresa Air Liquide não 
trabalha com cilindros de 6,6 m³, 
apenas com cilindros de 10m³. 
Pedimos a gentileza de alterar no 
edital para cilindros com capacidade 
de 6.6 a 10m³ M³ 30,00 802 R$ 24.060,00 

Total Geral     R$ 104.640,00 

 
 

Demais Condições Comerciais: 
 

▪ IMPOSTOS: INCLUSO. 
 

▪ CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:  
      Gases: 28 dias, após a emissão da nota fiscal. 

  
                  VALIDADE PROPOSTA: 90 dias. 
 

▪ PRAZO DE CONTRATO: 12 meses, podendo ser renovado para 60 meses. 
 
 
 

▪ PRAZO DE INSTALAÇÃO:  
▪ 30 dias, a partir da entrega da ART da base do tanque conforme descrito acima nas                

responsabilidades do cliente; 
▪ A instalação será realizada mediante avaliação técnica e logística da Air Liquide Brasil             

Ltda.. 
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APROVAÇÃO E OUTRAS CONDIÇÕES 

● Estando V.Sas. integralmente de acordo com as condições e preços aqui propostos,            
solicitamos a aposição de assinatura de seu(s) representante(s) legal(is), no campo para            
tanto abaixo designado. 

 
● Sem prejuízo, emitiremos os respectivos documentos para melhor formalização da presente           

contratação nos termos dispostos acima, declarando as partes que envidarão todos os            
esforços necessários para que os respectivos contratos sejam assinados no prazo 07 dias da              
assinatura da presente proposta. As minutas contratuais seguirão em anexo a esta proposta. 

 
● Para que os fornecimentos sejam iniciados na data aprazada, o CLIENTE autoriza desde já,              

com a aprovação desta proposta, a Air Liquide a realizar todas as providências e              
investimentos necessários ao cumprimento deste acordo. 

 
● Quaisquer exigências que forem realizadas após a aprovação do escopo, tais como:            

alteração de pontos, exames específicos, cursos específicos, aumento e leitos ou           
complexidades, entre outros, que não foram citados na proposta, serão avaliados como            
aditivos de contrato sendo realizados e cobrados posteriormente do cliente. Os equipamentos            
estão sendo dimensionados conforme número de leitos, m³/h e complexidades passadas até            
o dia 01/09/2020. 

 
● No caso de rescisão antecipada, não assinatura dos contratos respectivos ou não            

cumprimento do quanto aqui disposto pelo CLIENTE, fica o mesmo sujeito ao pagamento de              
multa à Air Liquide no valor de 50% do valor total desta proposta. 

 
● Toda informação associada ao presente documento será mantida em sigilo pelas partes. Este             

negócio é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, vedado o arrependimento, não            
podendo ser cedido ou transferido, no todo ou em parte, nem dado como garantia de               
obrigações, sem o prévio consentimento, por escrito, da outra parte. 

 
● As partes reconhecem o presente instrumento como um título executivo extrajudicial, de            

acordo com o disposto no artigo 585, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, o qual obriga                 
não só as partes, mas também seus sucessores e herdeiros, a qualquer título. 

 
● As Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir todas                 

as dúvidas ou controvérsias oriundas da interpretação, aplicação ou cumprimento das           
condições contidas neste documento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que            
o seja. 

 
 
Sendo o que nos cumpria para o momento, subscrevemo-nos. 
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________________________________________________ 

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 
Luã Alves Araujo 

Comercial Medicinal 
RG.: 6117167 CPF.: 003.925.972-25 

 
 
Declaração de aceite da proposta: 
 
O CLIENTE declara aceitar integralmente os termos desta proposta, a qual se tornará válida a               
partir da assinatura desta declaração. 
 
 
CLIENTE:  Município de Santa Bárbara do Pará 
 
 
 

 
 Ananindeua/PA, 30 de Setembro de 2020. 

 
 

 
Assinatura: ________________________________________________________ 
 
Nome: _______________________________ 
 
RG:__________________________________ 
 
CPF:_________________________________ 
 
Cargo: _______________________________ 
 
 
 
Testemunhas:  
 
 
1. ________________________________              2.___________________________________ 
Nome:  Nome: 
RG nº:  RG nº: 
CPF nº:  CPF nº: 
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PROPOSTA 

 

A 

PREFEITITA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA 

 

 

 
Prezados Senhores, 

 
A empresa J CARDOSO FILHO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP, inscrita no CNPJ nº 10.243.376/0001- 

80 e inscrição Estadual nº 15.119.676-1, Inscrição Municipal nº 2091077, com sede na Folha 33 Quadra 28 Lote 24, Bairro 

Nova Marabá, CEP: 68.507-270, Marabá - Pará, Telefone (94) 992177400, e-mail: gaslifemaraba@gmail.com 
 

Vem atraves deste apresentar nossa proposta 

 

ITE
M 

DESCRIÇ
ÃO 

UN
D 

QNT PREÇO UNT. TOTA
L 

 
1 

OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO COM 

CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 7M³ A 10M³ 
M³ 1276 R$ 62,60 R$ 79.877,60 

 
2 

OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO COM 

CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1M³. 
M³ 46 R$ 160,00 R$ 7.360,00 

 
3 

OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO COM 

CAPACIDADE VOLUMETRICA TIPO PP DE 

1M³ 

M³ 122 R$ 160,00 R$ 19.520,00 

 
4 

AR MEDICINAL ENVASADO COM 

CAPACIDADE VOLUMETRICA TIPO PP 2,5 M³ 
M³ 38 R$ 130,00 R$ 4.940,00 

 
5 

OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO COM 

CAPACIDADE VOLUMETRICA TIPO PP 2,5M³ 
M³ 76 R$ 130,00 R$ 9.880,00 

 
6 

AR MEDICINAL ENVASADO COM 

CAPACIDADE VOLUMETRICA 6,6 a 10 M³ 
M³ 802 R$ 75,00 R$ 60.150,00 

VALOR 
TOTAL 

R$ 181.727,60 

 

Validade da proposta para 30 dias 

Parzo de entrega 5 das 

Pagamento 30 dias 

 

Obs. Devido o volume , essa licitação tem que ser exclusiva para ME e EPP pois não utrapassa o valor de 80.000 por item 

conforme resolução federal. 

 

 

Marabá - PA, 24 de setembro de 2020 

 

 

 

 

J Cardoso Filho Comercio e Serviços – EPP 

José Cardoso Filho - Proprietário 

CPF nº 087.917.321-15 e RG nº 8151213 SSP/PA 

E-mail: gaslifemaraba@gmail.com 
Telefax: (94) 3018 7400/99217-740 

 

 

J Cardoso Filho Comercio e Serviços – EPP CNPJ 10.243.376/0001-80 – Folha 33 quadra 28 Lote 24 
Nova Marabá - Marabá – Pará – Brasil - CEP 68507-270 - Telefones: (94) 3018-

7400 

1 
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WHITE  MARTINS GASES INDS.NORTE LTDA (Filial)  WHITE  MARTINS GASES INDS.NORTE LTDA (Matriz) 
Rod Augusto Monte Negro S/N-Km 12 Part - Colonia do Pinheiro        Rodovia Augusto Montenegro, S/N - KM 12 - Colonia do Pinheiro                            
CNPJ 34.597.955/0013-23 Insc. Est. 151450706                                  CNPJ 34.597.955/0001-90 Insc. Est. 151.448.051  
CEP 66820-000                             CEP: 66820-000 
Belém /PA – Fone: (91) 9.8802-3792                                   Belém/PA  - Fone: (91) 3211-7200 
E-mail : leandro.clemente@linde.com                                              Site: www.whitemartins.com.br – Fone:0800 709 9000 
      

 

 
 

 
COTAÇÃO DE PREÇOS 

 
 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 
 
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 
Objeto: AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS LIQUEFEITOS E COMPRIMIDOS 
ARMAZENADOS EM CILINDROS, COM CONCESSÃO GRATUITA DOS CILINDROS 
RECEBIDOS EM REGIME DE COMODATO 
 
Dados do Proponente 
 
WHITE  MARTINS GASES INDS.NORTE LTDA 
Rod Augusto Monte Negro S/N-Km 12 Part - Colônia do Pinheiro         
CNPJ 34.597.955/0013-23 Insc. Est. 151450706                                   
CEP 66820-000    Belém /PA – Fone: (91) 3211-7273 
E-mail : licitacoes_pkg_nne@praxair.com        
Banco: 01 – Brasil Agência: 3180-1 Conta-Corrente: 408.924-3          
 

 
 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data de envio. 
Condição de Pagamento: Conforme contrato. 
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WHITE  MARTINS GASES INDS.NORTE LTDA (Filial)  WHITE  MARTINS GASES INDS.NORTE LTDA (Matriz) 
Rod Augusto Monte Negro S/N-Km 12 Part - Colonia do Pinheiro        Rodovia Augusto Montenegro, S/N - KM 12 - Colonia do Pinheiro                            
CNPJ 34.597.955/0013-23 Insc. Est. 151450706                                  CNPJ 34.597.955/0001-90 Insc. Est. 151.448.051  
CEP 66820-000                             CEP: 66820-000 
Belém /PA – Fone: (91) 9.8802-3792                                   Belém/PA  - Fone: (91) 3211-7200 
E-mail : leandro.clemente@linde.com                                              Site: www.whitemartins.com.br – Fone:0800 709 9000 
      

 

 
 

 
Declaramos que:  
 

• Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos necessários para a execução do objeto, bem 
como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam 
ou venham a incidir sobre o objeto cotado.  

• a empresa, uma vez contratada, fornecerá os produtos dentro da sede do município, após emissão de ordem de 
serviço, conforme as necessidades do Município de Santa Bárbara do Pará - Pa; 

• os produtos serão substituídos, sem ônus para o Município, caso não estejam de acordo com as especificações e 
padrões de qualidade exigidos; e  

• possuímos estrutura e condições para o fornecimento do objeto cotado. 
 

 
 
Belém / PA, 28 de Setembro de 2020. 
 
 
 
 
_________________________________________ 
White Martins Gases Industriais Norte Ltda. 
CNPJ: 34.597.955/0013-23 
Nome: Leandro Pereira Clemente 
Telefone: (91) 3211-7204/ 98002-3792 
E-mail: leandro.clemente@linde.com 
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