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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

INTRODUÇÃO  

Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na legislação federal e municipal  

correspondente.  

DO OBJETO  

O fornecimento de gases industriais para atendimento de urgência e emergência da unidade hospitalar,  

Samú, e demais veículos (ambulância), com entrega de forma parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, 

conforme descrito abaixo:  

 

DO QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. QUANT. VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1 OXIGÊNIO MEDICINAL-CILINDRO DE 7 M³   1.260 41,00 51.660,00 

2 OXIGÊNIO MEDICINAL-CILINDRO DE 3,5 M³   105 62,00 6.510,00 

3 OXIGÊNIO MEDICINAL-CILINDRO DE 1 M³   250 142,66 35.666,75 

4 OXIGÊNIO MEDICINAL-CILINDRO DE 10 M³   1.500 41,00 61.500,00 

5 OXIGÊNIO MEDICINAL-CILINDRO DE 2,5 M³   90 62,00 5.500,00 

TOTAL 160.916,75 

 

DA JUSTIFICATIVA  

A realização de processo de licitação para fornecimento deste objeto se justifica face ao interesse público 
de proporcionar melhor atendimento em saúde aos nossos munícipes 
 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias contados a partir da data da entrega efetiva do produto, sendo 

que a mesma deverá ser sempre acompanhada da respectiva Nota Fiscal, e somente com o aceite das  

Secretarias Competentes deste Município de Bom Jesus do Tocantins-Pa, através de seu titular.  

O pagamento será efetuado integralmente, por meio de ordem bancária transmitida ao Banco do Brasil, para 

crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela licitante vencedora, em até 30 (dias) dias corridos  

após a apresentação dos documentos de cobrança 
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É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Termo de 

Referência, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de 

aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 

 Para efeito de pagamento, a Secretaria de Saúde procederá às retenções tributárias e previdenciárias 

previstas na legislação em vigor, aplicáveis a este instrumento. 

Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições  

das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar juntamente com a nota 

fiscal, a devida comprovação a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições de acordo com 

a legislação específica. 

Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora caso a mesma se encontre em situação irregular 

perante os órgãos tributários e fiscais dos diversos entes da Federação.  

As notas fiscais-faturas que apresentarem qualquer tipo de incorreção serão devolvidas aos seus 

emitentes, que deverão corrigir os vícios que originaram a devolução.  

Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora enquanto estiver pendente de liquidação de 

qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direta a alteração de preços, indenização ou compensação 

financeira. 

A Secretaria Municipal de Saúde se reserva o direito de recusar o pagamento se os produtos objetos deste 

termo de referência não estiverem de acordo com as especificações contratadas ou apresentarem vícios.  

DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA  

O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, mediante a expedição de solicitação de 

fornecimento pelo Setor Competente.  

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.  

A entrega do objeto desta licitação deverá ser realizada na Unidade Hospital e Maternidade Popular, 

situado na rua Expedito Nogueira s/n, centro, no Município de Bom Jesus do Tocantins -Pa, respeitando os 

horários determinados pela Secretaria Municipal de Saúde.  

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.  



           

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS-

PA  
Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

                                                                      

 Av. Jarbas Passarinho, S/N - Centro 

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

da CONTRATADA e/ou pelo abastecimento de cilindros da própria Secretaria de Saúde. 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.  

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

qualidade preconizada em compêndios oficiais reconhecidos pela ANVISA.  

Os gases industriais 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.  

DO TRANSPORTE  

Todos os gases transportados pela CONTRATADA devem estar adequadamente classificados, marcados e 

rotulados.  

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”.  

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 de 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.  

Rótulos de risco devem estar também afixados à superfície exterior das unidades de transporte e de carga.  

O transporte dos equipamentos e dos gases deverá ser realizado pela CONTRATADA em caminhões  

especiais, seguindo o estabelecido na legislação que rege a matéria.  

DO ABASTECIMENTO  

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.  

Durante a entrega e retirada dos cilindros 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.  

Todos 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.  
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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.  

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.  

A CONTRATADA deve atender a todas as medidas de segurança necessárias ao manuseio dos 

equipamentos.  

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.  

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.  

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.  

Quando da entrega e retirado dos cilindros um funcionário da CONTRATANTE deverá acompanhar o 

procedimento.  

DA CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e posteriormente, reservando-se a esta 

Secretaria Municipal de Saúde, através do responsável, o 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.  

Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Secretaria, ou em 

quantidade inferior ao estabelecido, à empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 24 

horas.  

A empresa vencedora deverá cumprir obrigatoriamente o prazo, salvo em caso de alterações solicitadas 

pela secretaria, que deverão ser comunicadas num prazo não inferior a 48 horas antes da respectiva 

entrega.  

Secretaria Municipal de saúde.  

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 
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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.  

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.  

Se algum produto apresentar irregularidade, a Secretaria 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 Secretaria 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.  

 A empresa contratada deverá no fornecimento e entrega do item objeto deste Certame, OBEDECER 

rigorosamente todas as disposições legais pertinentes.  

DAS ALTERAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA  

Este Termo de Referência poderá sofrer alterações até a data de divulgação ou publicação do instrumento 

convocatório, a fim de fornecer corretamente os dados para apresentação da proposta comercial, bem como, 

para se adequar às condições estabelecidas pela legislação vigente.  

OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATANTE 

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela licitante vencedora.  

Receber e atestar as notas fiscais/ faturas correspondentes, por intermédio da Controladoria Interna da 

P.M.B.J.T. 

Efetuar o pagamento das notas fiscais correspondentes aos serviços prestados, no prazo máximo de até 30 

(trinta) dias úteis, a contar do recebimento das mesmas na Controladoria Interna Administrativa e 

Financeira/PMBJT. 

Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o especificado.  

Alocar recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução deste contrato, efetuando os 

pagamentos em dia, e na forma convencionada. 

Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas deste contrato.  
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Designar servidor ou comissão composta por servidores da Secretaria Municipal de Saúde para o 

recebimento e aceitação dos produtos. 

Notificar a Contratada, caso se verifique alguma irregularidade ao presente Contrato. 

OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 

A entrega dos produtos deverá obedecer, rigorosamente, as especificações deste memorial descritivo e as 

demais instruções contidas no Edital do Pregão Presencial e na Minuta de Contrato.  

Ressarcir eventuais solicitações voltadas ao saneamento das irregularidades verificadas durante a vigência 

do contrato. 

Observar rigorosamente as normas legais que regulamentam o referido contrato, em especial, o Código de 

Defesa ao Consumidor - CDC, cabendo-lhe inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressões a 

que der causa. 

Fornecer os produtos conforme especificado pelo CONTRATANTE, com base no resultado e homologação 

do procedimento licitatório; 

Manter durante a execução do objeto deste Termo de Referência às condições de habilitação e qualificação 

exigidas na fase licitatória. 

Cumprir as exigências, no que concerne a apresentação das certidões negativas de débitos tributários e 

fiscais (CARTÃO DO CNPJ, CND FGTS, CND INSS, CND TRABALHISTA, CND DIVIDA ATIVA DA UNIÃO, CND 

ESTADUAL, CND MUNICIPAL) para fins de pagamento. 

Apresentar Nota Fiscal/fatura na Controladoria Interna Administrativa e Financeira/PMBJT, discriminando 

os produtos, bem como os quantitativos e seus respectivos valores conforme constam discriminados no 

contrato. 

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de transporte 

resultantes da execução do contrato. 

Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou 

dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 

acompanhamento pelo CONTRATANTE. 
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O retardamento na entrega dos produtos, não justificado, considerar-se-á como infração contratual. 

A CONTRATADA assumirá a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas,  

tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham a incidir 

sobre os objetos deste Contrato e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo 

CONTRATANTE, exceto com relação aos tributos e contribuições que serão recolhidos pelo CONTRATANTE 

no ato do pagamento. 

Caberá à CONTRATADA todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 

acidente de trabalho, quando em ocorrências da espécie forem vítimas os seus técnicos e empregados no 

desempenho do serviço, ou em contato com eles nas dependências da CONTRATANTE.  

FUNDAMENTO LEGAL 

O fornecimento dos produtos, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, na Lei 

n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e, subsidiariamente, na Lei 

nº 8666/93 e suas alterações. 

VIGÊNCIA CONTRATUAL 

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogado, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

 

 

Atenciosamente 

 

______________________________ 

Marcelo de Oliveira Silva 

Secretário Munic. de Saúde 
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