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SETOR DE COMPRAS - SEMSA 
  

  
 

  
 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-  SEMSA 

CNPJ: 11.672.396/0001-30 

ENDEREÇO: Av. Barão de Guajará, s/nº, 

BAIRRO: Castanheira - CEP: 68780-000 

CIDADE: Vigia de Nazaré – PA 

 

1. OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS HOSPITALAR E 

EQUIPAMENTOS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ pelo período de 12 (doze) meses, de 

acordo com as especificações e quantidades constantes neste Termo. 

 

1.2 Os produtos deverão atender às normas do Código de Defesa do Consumidor, deverão ser 

embalados, transportados e entregues em consonância com os preceitos deste Termo de 

Referência. 

 

2. JUSTIFICATIVA/ MOTIVAÇÃO 

2.1.A realização de processo de licitação para aquisição deste objeto se justifica face ao interesse 

público de proporcionar melhor atendimento e saúde a população vigiense. O presente termo de 

referência é destinado ao FORNECIMENTO DE GÁS HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS, 

objetivando a continuidade dos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde desta Prefeitura.  

 

3. ESTIMATIVA DE CUSTO/DOTAÇÃO DA PROPOSTA, FORNECIMENTO, PRAZOS 

E LOCAIS DE ENTREGA: 

3.1. A estimativa de custo para o fornecimento dos materiais, objeto do presente Termo de 

Referência serão realizados após a ampla consulta/pesquisa no mercado do valor do objeto a ser 

licitado, devendo obrigatoriamente ser elaborada, com pelo menos 03 (três) orçamentos 

apresentados por empresas idôneas, afim de que seja permitida a indicação dos recursos 

orçamentários em dotação correta e suficiente para a presente aquisição: 

 

Dotação Orçamentária: 10 302 0002 2.102 (Média e Alta Complexidade – MAC) 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 (Material de Consumo)  

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 (Equipamentos e Material Permanente) 

 

3.2. Apresentar proposta de preços e documentos de forma clara e detalhada;  
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3.2.1. Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da 

abertura da licitação; 

3.2.2. Indicar o valor unitário do metro cúbico de gás, transportado entregue definitivamente à 

Secretaria Municipal de Saúde, em algarismo e por extenso, já incluídas discriminadamente, todas 

e quaisquer despesas tais como frete, taxas e impostos, dentre outras, observadas as isenções 

previstas na legislação, com cotações em moeda corrente nacional. 

3.2.3. A contratação será feita pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual 

período, conforme estabelece a Lei (art. 57, II, da Lei 8.666/93). 

3.3. Os objetos serão entregues conforme os itens discriminados neste Termo:  

3.3.1. Os quantitativos previstos neste termo constituem apenas uma estimativa, ficando a 

Secretaria de Saúde obrigada a pagar somente o valor correspondente às quantidades efetivamente 

entregues, inexistindo qualquer pagamento mínimo caso a estimativa mensal seja alcançada. Caso 

a média mensal seja ultrapassada, o valor de referência para pagamento do serviço continuará 

sendo o preço do metro cúbico de gás, não havendo qualquer outro acréscimo a título de excesso 

em relação às estimativas. 

 

a) Local da Entrega: Os materiais deverão ser entregues no Hospital Municipal, localizada a Av. 

Barão de Guajará, s/nº, Bairro Castanheira neste Município, no horário de segunda a sexta-feira 

entre as 08h00min às 14h00min e as 14h00min às 18h00min. 

b) Fornecer os gases em até 7 (sete) dias corridos contados da solicitação e recebimento da nota de 

empenho; 

c) Entregar os cilindros (em comodato) em até 7 (sete) dias corridos contados da solicitação. 

 

3.4. Entregar os materiais com padrão de qualidade, devendo responsabilizar-se pela substituição 

de qualquer item entregue em desacordo com as descrições constantes neste termo de referência; 

3.5. A contratada deverá responder por quaisquer prejuízos causados em decorrência de materiais 

entregues sem o devido controle de qualidade, procedendo imediatamente aos reparos ou 

indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

3.6. A contratada deverá no prazo de 07 (sete) dias corridos, contados do recebimento da nota de 

empenho entregar os produtos acompanhados da Nota Fiscal/Nota de Entrega juntamente com as 

cópias da Certidão Negativa de Débito – CND junto ao INSS, expedida pela Receita Federal do 

Brasil, Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF emitido 

pela Caixa Econômica Federal; prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, 

de 1º de maio de 1943; prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante e prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

3.7. A referida documentação deverá estar válida durante todo o período do fornecimento do gás. 

No caso da validade expirar do decorrer desse período, deverá ser providenciado a sua revalidação 

em tempo hábil para não haver atrasos no fornecimento do produto. 
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4. DOCUMENTOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

4.1. REGULARIDADE JURÍDICA: 

 a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, ou a consolidação, se 

houver, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais. No caso de sociedades 

comerciais ou sociedades por ações, deverão ser acompanhados de documentos de eleição de seus 

administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, a execução de 

atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação;  

b) Inscrição do Ato Constitutivo no órgão competente acompanhada, no caso de sociedades civis, 

de prova da diretoria em exercício;  

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir;  

d) Licença de Funcionamento atualizada, ou cadastramento definitivo, emitidos por órgão 

competente do domicilio/ sede da empresa.  

 

4.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

a) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ); 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, representada pela Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, e; Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante;  

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, representada pela CND Certidão Negativa 

de Débitos, emitida pelo INSS;  

e) Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF – Certificado de Regularidade 

do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;  

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, de acordo com a Lei nº 12.440, de 07 de 

julho de 2011, que comprova a inexistência de débito inadimplido perante a Justiça do Trabalho 

do licitante / fornecedor.  

 

4.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

a) Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 

execução patrimonial no domicílio;  

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do último exercício financeiro já exigível e 

apresentada na forma da lei, quando não houver indicação no SICAF;  

 

4.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha atividade pertinente e 

compatível em características e quantidades com o objeto da licitação.  
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4.5. Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 

acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por tradutor juramentado e também 

devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos;  

 

4.6. A verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio 

legal de prova.  

 

5. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:  

 

5.1. A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações mínimas 

constantes do Anexo I deste Termo de Referência e na proposta da licitante, e ainda ao seguinte:  

 

5.1.1. Os produtos deverão ser novos e originais e atender ao seguinte:  

 

5.1.1.1. Estar de acordo com a norma NBR 8460 da ABNT, que trata sobre os requisitos mínimos 

exigíveis, peças acessórias e ensaios, para o projeto, fabricação, alteração e segurança no 

enchimento dos recipientes transportáveis destinados ao acondicionamento de gás hospitalar. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são 

obrigações da CONTRATADA:  

 

6.1. Cumprir o objeto deste Termo de Referência e seu Anexo I, de acordo com as especificações 

nele contidas, bem como na legislação em vigor;  

 

6.2. Na composição dos preços propostos, tanto unitários como totais, deverão ser considerados 

todos os custos diretos e indiretos relacionados com o objeto desta licitação (fretes, seguros, 

contribuições sociais e outros), responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a serem 

vítimas os seus empregados ou prepostos quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e 

previdenciárias lhes assegurem.  

 

6.3. Entregar os produtos em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas neste 

Termo de Referência, observado os prazos mínimos estabelecidos, devendo o mesmo ser 

conferido pelo setor competente, que juntamente com o fiscal do contrato atestará a regularidade 

da entrega;  

 

6.4. Por ocasião da entrega, os produtos serão conferidos e, se verificadas quaisquer 

irregularidades, serão devolvidos à CONTRATADA, que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos para substituí-los;  

 

6.5. Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais 

e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste termo.  
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7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - PMVN 

São obrigações da PMVN:  

 

7.1 Permitir o livre acesso dos funcionários da CONTRATADA para a entrega e devolução dos 

produtos, bem como, outras atividades decorrentes da contratação, desde que devidamente 

identificados com crachá ou outra identificação da Licitante;  

 

7.2. Fiscalizar a execução do contrato objetivando a qualidade desejada;  

7.3. Dar ciência à CONTRATADA imediatamente sobre qualquer anormalidade que verificar na 

execução do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento;  

 

7.4. Proceder à conferência das Notas Fiscais/Faturas, atestando no corpo das mesmas, à entrega 

do material;  

 

7.5. Efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidas no contrato, mediante Nota de Empenho;  

 

7.6. Rejeitar os produtos cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos requisitos 

mínimos constantes do Anexo I deste Termo de Referência;  

 

7.7. Notificar a licitante, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de 

cada um dos itens que compõem o objeto deste Termo, para que sejam adotadas as medidas 

corretivas necessárias;  

 

7.8. Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a serem solicitados pelos 

técnicos da contratada. 

 

8. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

 

8.1. A empresa contratada ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando prestar 

todos os esclarecimentos por ventura requeridos pela contratante, que designará um representante 

para acompanhar a execução do Contrato;  

 

8.2. A existência da fiscalização da contratante, de nenhum modo diminui ou altera a 

responsabilidade da empresa contratada, na execução do Contrato;  

 

8.3. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante do 

CONTRATANTE, especialmente designado;  

 

8.4. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, bem como solicitar a sua 

substituição, qualquer produto que não seja comprovadamente novo, eventualmente fora das 

especificações ou com defeito de fabricação, devendo o fornecedor efetuar a substituição do 

objeto em 5 (cinco) dias corridos após a comunicação do servidor. 
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9. CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO  

9.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequentes ao fornecimento de gás, 

mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor 

competente, após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo.  

 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993, a Contratada que 

descumprir total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação.  

 

 

 

 

Vigia de Nazaré-Pá, 16 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

Erickisson Diego Cardoso Maia 

Chefe de Núcleo de Vigilância do  

Trabalhador em Saúde 

 

 

 

        Aprovado: 

 

 

 

Patrícia do Socorro Soeiro Feitosa 

Secretária Municipal de Saúde 

Decreto nº 009/2021 
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E QUANTITATIVO ESTIMADO. 

 

ITEM DESCRIÇÃO – GASES HOSPITALARES UNID. 
QUANT. 

(M³ /ANO) 

01 

RECARGA DE GÁS OXIGENIO (O²), com selo de 

qualidade de acordo com as especificações da 

ABNT, com 99,5% de pureza. A contratada deverá 

fornecer conforme a demanda da administração, 

devendo efetuar a recarga dos cilindros já existentes 

no Hospital e ambulância, com as seguintes 

capacidades, 10M³. 

 

 

M³ 

 

 

 

1.200 

 

02 

RECARGA DE GÁS OXIGENIO (O²), com selo de 

qualidade de acordo com as especificações da 

ABNT, com 99,5% de pureza. A contratada deverá 

fornecer conforme a demanda da administração, 

devendo efetuar a recarga dos cilindros já existentes 

no Hospital e ambulância, com as seguintes 

capacidades, 7M³. 

M³ 250 

03 

RECARGA DE GÁS OXIGENIO (O²), com selo de 

qualidade de acordo com as especificações da 

ABNT, com 99,5% de pureza. A contratada deverá 

fornecer conforme a demanda da administração, 

devendo efetuar a recarga dos cilindros já existentes 

no Hospital e ambulância, com as seguintes 

capacidades, 3,5M³. 

M³ 30 

04 

RECARGA DE GÁS OXIGENIO (O²), com selo de 

qualidade de acordo com as especificações da 

ABNT, com 99,5% de pureza. A contratada deverá 

fornecer conforme a demanda da administração, 

devendo efetuar a recarga dos cilindros já existentes 

no Hospital e ambulância, com as seguintes 

capacidades, 2,5M³. 

M³ 70 

05 RECARGA DE GÁS OXIGENIO (O²), com selo de 

qualidade de acordo com as especificações da 
M³ 20 
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ABNT, com 99,5% de pureza. A contratada deverá 

fornecer conforme a demanda da administração, 

devendo efetuar a recarga dos cilindros já existentes 

no Hospital e ambulância, com as seguintes 

capacidades, 2M³. 

06 

RECARGA DE GÁS OXIGENIO (O²), com selo de 

qualidade de acordo com as especificações da 

ABNT, com 99,5% de pureza. A contratada deverá 

fornecer conforme a demanda da administração, 

devendo efetuar a recarga dos cilindros já existentes 

no Hospital e ambulância, com as seguintes 

capacidades, 1M³. 

M³ 95 

07 
Cilindro para Gás Oxigênio, medindo 2,5 m³ 

confeccionado em aço pintado na cor verde, com 

válvula topo, padrão para oxigênio. 

 

UND 

 

20 

08 Manômetro e Fluxometro REF. VF010 UND 20 
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