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ANEXO II – DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

EDITAL DE PREGÃO N°. 9/2018-0017 – PMM - PP - SRP 
 

ANEXO II A 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Registro de Preços que objetiva a Contratação de Pessoa Jurídica para futura 

aquisição de Gases Medicinais, através da Secretaria Municipal de Saúde. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1.  A contratação encontra-se amparada pela da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 7.892/13. 

2.2. Diante da necessidade de aquisição de Gás Oxigênio Medicinal, tendo em vista a 

obrigação de a Administração Pública prestar os serviços hospitalares essenciais do 

Município de Maracanã, dando assim continuidade às atividades rotineiras, no caso a 

saúde em geral, em atendimento ao Art. 370, da Constituição Federal, o qual bem 

versa sobre o princípio vinculante da eficiência da administração pública. 

3. METODOLOGIA 

3.1. A presente contratação será realizada por meio de processo licitatório, na 

modalidade Pregão Presencial de Registro de Preços, observando os dispositivos 

legais, notadamente os princípios da lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo 

Decreto Federal nº. 3.555, de 08 de agosto de 2000, pela lei no 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e suas alterações posteriores, Decreto Federal 7.892 de 23 de Janeiro de 

2013, e também pela lei complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e sua 

alteração dada pela lei complementar 147 de 07 de agosto de 2014, e pelas condições 

e exigências estabelecidas em Edital. 

3.2. Deverá o Instrumento convocatório atender à nova Lei complementar 147 de 07 de 

agosto de 2014, em especial aos artigos 47 caput e parágrafo único, e art. 48, I, e 

parágrafo 3° da Lei complementar 147, dando preferência nos itens cujo valor não 
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ultrapassem R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) anual, destinados às Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte, salvo hipótese citadas no art. 49. 

4. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

4.1. A modalidade Pregão do tipo Presencial por item será a mais vantajosa para esta 

administração levando em consideração os princípios norteador da modalidade Pregão 

Presencial, Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público, Princípio da Eficiência, 

Princípio da Legalidade, Princípio da Moralidade e da Impessoalidade, Princípio da 

Igualdade, Princípio da Publicidade, Princípio da Probidade Administrativa, Princípio da 

Vinculação ao Instrumento Convocatório, Principio do Julgamento Objetivo, Princípio 

da Competitividade, Principio do Formalismo Procedimental, Princípio da Maior 

Vantagem/Menor Melhor Preço, Princípio da Celeridade, onde a disputa de lances nos 

proporcionará um valor mais comparado com a realidade municipal, e que irão 

proporcionar uma transparência maior à população na fase de lances com empresas 

juntas numa sessão publica. 

O pregão eletrônico no Município de Maracanã /PA se torna inviável a partir do 

momento que o município não acompanha a modernidade tecnológica, sendo que o 

fornecimento de internet é frágil e inconsistente. 

5. ESECIFICAÇÕES DO OBJETO, DOS VALORES MÁXIMOS A SEREM PAGOS 

5.1. O produto a ser fornecido consta-se com o descritivo, especificações e 

quantitativos a serem registrados se encontram na tabela que segue abaixo. 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. 

001 
Oxigênio medicinal envasado com capacidade 
Volumétrica de 7mᶾ a 10mᶾ. 

Mᶾ 1400 

002 
Oxigênio medicinal envasado com capacidade 
Volumétrica de 1mᶾ. 

Und 100 

003 
Oxigênio medicinal envasado com capacidade 
Volumétrica de 1mᶾ a 3,5mᶾ. 

Mᶾ 300 

 

Observações: 

Constatado qualquer irregularidade, quanto à qualidade, no ato da entrega, o produto 

em questão será recusado, devendo o mesmo ser reposto no prazo de 24 horas, sem 

adição de qualquer ônus para esta Secretaria Municipal de Saúde.    
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6. DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 
ABASTECIMETO. 

6.1. Local de entrega: O produto em questão deverá ser entregue conforme indicação 

da Secretaria Municipal de Saúde. 

6.2. Prazo de entrega: Deverá ser entregue 02 dias após o recebimento da ordem de 

fornecimento. 

6.3 O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, mediante a 

expedição de solicitação de fornecimento pelo Setor Competente.  

6.4 O abastecimento dos Gases Medicinais deverá seguir rigorosamente os prazos 

estabelecidos pela Secretaria de Saúde, exceto em casos emergenciais quando o 

suprimento deverá ser realizado em no máximo 02 (duas) horas, a partir da solicitação.  

6.5 A entrega do objeto desta licitação deverá ser realizada no local indicado na ordem 

de fornecimento, respeitando-se os horários determinados pela Secretaria Municipal de 

Saúde.  

6.6 Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, 

encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e 

indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva 

da licitante.  

6.7 O fornecimento dos Gases se dará por meio da cessão gratuita de cilindros de 

armazenamento da CONTRATADA e/ou pelo abastecimento de cilindros da própria 

Secretaria de Saúde. 

6.8 Descrição do Fornecimento: 

6.8.1 A prestação de serviços de fornecimento continuado de gases industriais 

contempla: a retirada dos cilindros vazios, cedidos e próprios, e entrega dos cilindros 

abastecidos, cedidos e próprios, as respectivas manutenções preventivas e corretivas, 

e abastecimento dos cilindros fixos nos locais de suas instalações.  

6.8.2 Os gases a serem fornecidos devem ter as especificações técnicas em explícita 

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 nº 

69/2008, atendendo o Anexo I, quanto às suas características.  
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6.8.3 Os gases devem ser armazenados em cilindros os quais deverão seguir fielmente 

as especificações da ABNT (NBR 12.176) quanto às etiquetas, à rotulagem e às cores 

dos mesmos. 

6.9 Do Transporte: 

6.9.1 Todos os gases transportados pela CONTRATADA devem estar adequadamente 

classificados, marcados e rotulados.  

6.9.2 A marcação deve ser exibida em cada cilindro transportado de forma visível e 

legível, colocada sobre um fundo de cor contrastante à da superfície externa do cilindro 

e deve estar localizada distante de outras marcações existentes. Esta marcação é 

composta do nome apropriado do gás para embarque e do número ONU 

correspondente, precedido das letras “UN” ou “ONU”.  

6.9.3 O rótulo de classe de risco do gás transportado deve estar afixado, de forma 

visível, em cada cilindro, próximo à marcação. Caso o cilindro tenha dimensões tão 

pequenas que os rótulos não possam ser satisfatoriamente afixados, eles podem ser 

colocados por meio de uma etiqueta aplicada ao equipamento. Cada rótulo deve ter o 

símbolo de identificação do risco, o número da classe ou subclasse e grupo de 

compatibilidade e quando aplicável o texto indicativo da natureza do risco. Além dos 

riscos aplicáveis à substância o rótulo deve conter também os símbolos de manuseio 

do equipamento. 

6.9.4 Rótulos de risco devem estar também afixados à superfície exterior das unidades 

de transporte e de carga.  

6.9.5 O transporte dos equipamentos e dos gases deverá ser realizado pela 

CONTRATADA em caminhões especiais, seguindo o estabelecido na legislação que 

rege a matéria. 

6.10 Do Abastecimento: 

6.10.1 A carga e descarga dos cilindros somente poderão ser realizadas por pessoal da 

CONTRATADA usando os devidos Equipamentos de Proteção Individual – EPI, 

disponibilizados pela CONTRATADA, tais como luva de raspa, botas com biqueira de 

aço, óculos e capacete.  

6.10.2 Durante a entrega e retirada dos cilindros os técnicos da CONTRATADA 

deverão utilizar dispositivos que garantam a segurança total do procedimento e dos 
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profissionais envolvidos, sendo de responsabilidade da CONTRATADA providenciar 

tais dispositivos.  

6.10.3 Todos os cilindros deverão estar em perfeito estado de conservação, devendo 

possuir capacete de proteção móvel ou fixo e deverão ser entregues lacrados, caso 

contrário serão devolvidos à CONTRATADA.  

6.10.4 O dimensionamento do número de cilindros deverá ser feito levando em conta a 

probabilidade de existência de unidades defeituosas, devendo portanto, haver uma 

quantidade suficiente de cilindros adicionais ao consumo normal, de modo a suprir 

possíveis imprevistos.  

6.10.5 No caso do reabastecimento de cilindros pela contratada, não será admitido 

reabastecimento em cilindros que estiverem com testes periódicos vencidos, ficando 

sob a responsabilidade da CONTRATADA providenciar a troca desses cilindros sem 

ônus adicional à CONTRATANTE.  

6.10.6 A CONTRATADA deve atender a todas as medidas de segurança necessárias 

ao manuseio dos equipamentos. 

6.10.7 Todos os equipamentos e ferramentas necessários ao manuseio e instalação 

dos equipamentos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA e o manuseio e 

instalação deverão ser realizados pela mesma, por meio de profissionais técnicos 

qualificados.  

6.10.8 Quando do descarregamento, os cilindros devem ser estivados nos veículos de 

maneira que não possam se deslocar, cair ou 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 

com o máximo cuidado e, se possível, sem que sejam virados.  

6.10.9 Juntamente com a entrega e a instalação dos equipamentos, a CONTRATADA 

deverá entregar à CONTRATANTE toda a documentação técnica e de segurança e 

fornecer orientação quanto às regras de guarda e exibição desses documentos.  

6.10.10 Quando da entrega e retirado dos cilindros um funcionário da CONTRATANTE 

deverá acompanhar o procedimento. 

6.11 Das condições de recebimento do Objeto: 

6.11.1 O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e 

posteriormente, reservando-se a esta Prefeitura Municipal, através do responsável, o 
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direito de não receber o produto, caso o mesmo não se encontre em condições 

satisfatórias ou no caso de o produto não ser de primeira qualidade. 

6.11.2 Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos 

pela Prefeitura, ou em quantidade inferior ao estabelecido, à empresa deverá substituí-

lo ou complementálo em no máximo 24 horas.  

6.11.3 A empresa vencedora deverá cumprir obrigatoriamente o prazo, salvo em caso 

de alterações solicitadas pela Prefeitura, que deverão ser comunicadas num prazo não 

inferior a 48 horas antes da respectiva entrega. As entregas poderão eventualmente 

ser suspensas ou alteradas, a critério desta Prefeitura Municipal.  

6.11.4 As despesas decorrentes de frete e transporte, descarregamento do produto no 

local designado, e quaisquer outras despesas adicionais que incidam direta e 

indiretamente sobre a perfeita e integral execução do objeto, ora contratado, correrão 

por conta e risco exclusivo da empresa vencedora, sem a inclusão posterior de 

qualquer custo adicional, além daqueles apresentados na proposta de preços. 

6.11.5 Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do certame, o direito de 

realizar testes que comprovem a qualidade do produto ofertado. Para tanto, o produto 

será submetido a análises técnicas pertinentes e ficam, desde já, cientes os licitantes 

de que o produto considerado insatisfatório em qualquer das análises será 

automaticamente recusado, devendo ser, imediatamente, substituído.  

6.11.6 Se algum produto apresentar irregularidade, a Prefeitura o enviará a um 

laboratório de sua escolha, para elaboração de laudos conclusivos, para verificação da 

qualidade e obtenção de comprovação de que o produto se identifica ou não com 

aquele exigido na licitação e apresentado em sua proposta comercial, sendo que, neste 

caso, as despesas correrão por conta da empresa a ser contratada. A Prefeitura o fará 

quando, no curso da execução contratual, verificada uma qualidade do produto 

fornecido diferente daquelas especificadas por ocasião da assinatura do contrato, cujas 

características contrariem as definidas neste Termo, produtos estes alterados e / ou 

adulterados. 

 

6.11.7 O recebimento será efetivado nos seguintes termos: 
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a) - PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação do produto ofertado com 

as especificações constantes neste Termo de Referência.  

b)- DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e 

consequente aceitação pelo Setor Competente.  

6.11.8 A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer o objeto a que se refere 

este Termo de Referência de acordo estritamente com as especificações aqui 

descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando 

constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas 

especificações.  

6.11.9 Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a 

se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação 

da empresa a ser contratada para efetuar a substituição do mesmo. 

6.11.10 A empresa a ser contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões, até 25% (vinte e cinco por cento) do produto 

licitado.  

6.11.11 Deverão ser atendidas pela empresa a ser contratada além das determinações 

da fiscalização desta Prefeitura, todas as prescrições que por circunstância da lei 

devam ser acatadas.  

6.11.12 O fornecimento do produto deverá ser realizado com a adoção de todas as 

medidas relativas à proteção dos trabalhadores e pessoas ligadas à atividade, 

observadas as normas e leis em vigor.  

6.11.13 A empresa contratada deverá no tocante ao fornecimento e entrega do item 

objeto deste Certame, OBEDECER rigorosamente todas as disposições legais 

pertinentes. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Responsabilizar-se pela entrega do produto objeto desta licitação, atendidos os 

requisitos e observadas às normas constantes do Edital. 

7.2. Atender, durante o período do produto fornecido, aos chamados para substituição, 

no caso de ser constatado algum defeito não ocasionado pelo uso indevido por parte 

do contratante. 
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7.3. O prazo de garantia do produto móvel oferecido pelo licitante, não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, sem prejuízo da garantia ofertada pelo fabricante. 

7.4. Colocar à disposição do CONTRATANTE todos os meios necessários à 

comprovação da qualidade e operacionalidade do bem, permitindo a verificação de sua 

conformidade com as especificações. 

7.5. Cumprir os prazos estipulados no Contrato e as especificações do produto , objeto 

da licitação. 

7.6. Realizar a entrega do produto dentro dos padrões e quantidade requisitada, 

garantindo a qualidade do produto fornecido, segundo as exigências legais. 

7.7. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da 

contratação. 

7.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Secretaria Municipal de 

Saúde ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, quando da execução do 

fornecimento, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

7.9. Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE quaisquer 

irregularidades ocorridas no fornecimento do objeto. 

7.10. Prestar informações/esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, bem 

como atender suas reclamações inerentes ao fornecimento do objeto, principalmente 

quanto à qualidade, providenciando a imediata correção das deficiências, falhas ou 

irregularidades constatadas pelo CONTRATANTE. 

7.11. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do Contratante para 

acompanhamento da execução do contrato. A existência da fiscalização de modo 

algum diminui ou atenua a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela execução 

de qualquer serviço. 

7.12. Indicar, formalmente, preposto, quando da assinatura do Contrato, aceito pela 

Secretaria Municipal de Saúde, para representar a licitante vencedora, sempre que for 

necessário, o qual tenha capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos 

definidos no Contrato em questão. 

7.13. Apresentar as Notas Fiscais/Faturas, correspondentes aos serviços objeto da 

contratação ao setor responsável pelo recebimento da Secretaria Municipal de Saúde. 
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8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Efetuar os pagamentos devidos à contratada. 

8.2. Receber o produto , objeto do presente edital, nos termos, prazos, condições e 

especificações estabelecidas no instrumento contratual. 

8.3. Designar servidor responsável para fiscalização e acompanhamento do contrato. 

8.4. Aplicar à contratada as penalidades depois de constatadas às irregularidades, 

garantido o contraditório e ampla defesa. 

8.5. Fornecer à contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e 

demais condições necessárias à execução do contrato. 

8.6. Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas 

necessárias. 

8.7. A gestão e o acompanhamento do contrato ficarão a cargo do setor competente 

indicado pela contratante. 

9. DAS PENALIDADES 

9.1. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso 

assumido com a Secretaria Municipal de Saúde, as sanções administrativas aplicadas 

ao licitante serão as seguintes: 

9.1.1. Advertência. 

9.1.2. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

9.1.3. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

9.1.4. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

9.2. As multas a que se referem o item acima serão descontadas dos pagamentos 

devidos pela Secretaria Municipal de Saúde ou cobradas diretamente da empresa, 

amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais 

sanções previstas nesta cláusula. 
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9.5. Sempre que não houver prejuízo para a Secretaria Municipal de Saúde, as 

penalidades impostas poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor 

sanção, a seu critério. 

9.6. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de 

ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei. 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. As despesas decorrentes da contratação objeto desta Licitação correrão à conta 

dos recursos orçamentários: 

Exercício 2018 

DECRETO 7.892/2013 – Art. 7 Paragrafo 2° 

§ 2o Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação 

orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro 

instrumento hábil. 

 

11. CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO 

11.1. Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada: 

11.1.1. Antes da apresentação e da aceitação do documento de cobrança, de atestada 

a conformidade do fornecimento dos materiais pelo setor competente da Contratante; 

11.1.2. Enquanto houver pendência relativa à liquidação de obrigação financeira em 

virtude de penalidade ou inadimplência, à apresentação de documentação exigida em 

disposição do ato convocatório, legal ou regulamentar, à regularidade fiscal; e 

11.1.3. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das 

condições de habilitação pelo contratado deverá dar ensejo à rescisão contratual, sem 

prejuízo das demais sanções, sendo vedada a retenção de pagamento se o contratado 

não incorrer em qualquer inexecução do serviço ou não o tiver prestado a contento. 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. A contratada receberá programação de entrega do produto em questão em 

conformidade com a solicitação feita pela Secretaria Municipal de Saúde, emitida pelo 

setor devidamente designado pela administração pública para esse fim. 

12.2. Os casos omissos ficarão a critério da CONTRATANTE para esclarecimentos e 

dirimir dúvidas. 
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12.3. A CONTRATADA assume integral responsabilidade por danos matérias e/ou 

financeiros pessoais ou a que causar à Prefeitura Municipal e a Secretaria Municipal de 

Saúde, ou a terceiros, por si, representantes e ou sucessores. 
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