
ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 009/2021. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021. 

 
1. OBJETO- Aquisição de recarga de Oxigênio Hospitalar medicinal, 

com entrega parcelada, empréstimo do cilindro, que serão utilizados 
no âmbito de atuação da Secretaria Municipal de Saúde deste 

município nas Unidades Básicas de Saúde e Uso Domiciliar, conforme 
especificações descritas no Termo de Referência (Anexo I) e demais 

condições contidas neste Edital e seus Anexos. 
 

2-JUSTIFICATIVA DO PREGÃO PRESENCIAL. 
 

2.1- Em atendimento ao § 2º do Art. 1.º do Decreto 5.504/05, a 
inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser 

justificada. Verifica-se, portanto, que o principal aspecto a ser 
observado no que se refere à opção pela modalidade de pregão 

presencial é a possibilidade de se imprimir maior celeridade à 

contratação de bens e serviços comuns, sem prejuízo à 
competitividade. 

Ainda, a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante a sessão 
do pregão presencial, promoção de diligências destinadas a esclarecer 

ou a complementar o procedimento licitatório (prevista no art. 43, §3º, 
da Lei 8.666/1993), verificação imediata das condições de habilitação 

e execução da proposta, manifestações recursais, proporcionando 
maior celeridade aos procedimentos, visto em regra, ocorrerem na 

própria sessão pública, sem prejuízo da competição de preços. 
Sendo assim, a escolha da modalidade Pregão Presencial é a que 

melhor se adéqua a prestação dos serviços objeto do certame, pois a 
Administração Pública tem o poder discricionário para decidir sobre as 

modalidades licitatórias de acordo com sua necessidade e conveniência 
desde que motivadas, como está disposto nos autos. 

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade, 

entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis 
que presente a fase de lances verbais, o Pregão Presencial se configura 

como meio fundamental para aquisição de bens e serviços comuns pela 
Administração Pública de forma mais célere e vantajosa em detrimento 

às outras formas elencadas na Lei 8.666/93. Na esteira do exposto, 
dever-se-á mencionar que o princípio da eficiência da Administração 

Pública tem no pregão presencial também a sua manifesta 
contribuição. Pelas razões trazidas, justifica-se o uso da modalidade 

Pregão Presencial ao Edital nº 002/2021. 
 

 
 

3-JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 



3.1- Este serviço é vital para o atendimento dos pacientes, visto que 

a descontinuidade ou falha no fornecimento destes gases medicinais 
gera, imediatamente, o risco na vida do paciente assistido, gerando a 

responsabilização dos serviços prestados pelo Município. 

 
As quantidades estabelecidas no quadro abaixo são estimadas, não 

necessariamente serão adquiridos em sua totalidade, e a 
Administração Municipal obrigar-se-á a pagar apenas pelos serviços 

efetivamente solicitados e prestados aos usuários dos serviços, não se 
responsabilizará por prejuízos financeiros, não cabendo por parte dos 

licitantes qualquer recurso. 
 

Rol dos Produtos 

 
 

 4-AVALIAÇÃO DE 
CUSTO.  

4.1-conforme preconiza o Art. 3º, inciso III, da Lei 10.520, de 17 de 

julho de 2002, a administração realizou pesquisa de preços para 

elaboração do plano de trabalho para fins de subsidiar a Administração 

quanto ao orçamento do objeto e também para fins licitatórios, tendo 

em vista o desinteresse de várias empresas em fornecer orçamento, 

foi apurado o preço médio estimado para a despesa, no valor de R$ 

145.336,67 (cento e quarenta e cinco mil trezentos e trinta e seis 

reais e sessenta e sete centavos). 

 

5-ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
 

5.1-A prestação de serviços de fornecimento continuado de oxigênio 
medicinal 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. 
 

5.2-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 

ITEM QUANT. UND. DESCRIÇÃO V. Unit. V. Total 

1 250 Unidade OXIGÊNIO MEDICINAL 10M³ R$ 289,00 R$ 72.250,00 

2 100 Unidade OXIGÊNIO MEDICINAL 7M³ R$ 230,00 R$ 23.000,00 

3 220 Unidade OXIGÊNCIO MEDICINAL 1M³ R$ 165,00 R$ 36.300,00 

4 20 Unidade REGULADOR DE PRESSÃO  R$ 689,33 R$ 13.786,67 

Valor Global >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$ 145.336, 
67 



subitens 11.1 e 12.1 da Resolução ANVISA RDC nº 69/2008, atendendo 

o Anexo I, quanto às suas características. 
 

5.3-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-DO ABASTECIMENTO. 
 

6.1-O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, 
mediante a expedição de solicitação de fornecimento pelo Setor 

Competente. 
 

6.1.1-O abastecimento dos Gases Medicinais deverá seguir 
rigorosamente os prazos estabelecidos pela Secretaria Municipal de 

Saúde. 
 

6.1.2-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. 

 

6.1.3-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. 
 

6.1.4-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. 
 

7-FORMA DE PAGAMENTO. 
 

7.1-O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após 
a execução dos serviços conforme emissão de respectivas notas fiscais, 

aprovadas pela Secretaria Municipal de Saúde, e será realizada 
mediante deposito no Banco a ser informado no ato da assinatura do 

contrato. 

7.1.1- Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, 
o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, 

desde que devidamente regularizados. 
7.1.2-Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto 

pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 

reajustamento de preços. 
 

 
8-DO REAJUSTE 

 



8.1-Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso 

ocorra o desequilíbrio econômico financeiro do Contrato, conforme 
disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei 8.666/93.  

 

8.1.1-Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar 
formalmente a PREFEITURA, devidamente acompanhada de 

documentos que comprovem a procedência do pedido. 
 

9 - DA VIGÊNCIA 
 

9.1 - O prazo total de prestação dos serviços do objeto desta licitação 
será de 12 meses iniciando na assinatura do contrato, podendo ser 

prorrogado a critério da Administração Municipal e em conformidade 
com a legislação aplicável. 

 

10- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES. 
 

10.1-Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, 
são obrigações da CONTRATADA: 

 
a) Executar os serviços com pontualidade; 

 
b)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; 
 

c)Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do 
produto, objeto do presente termo de referência. 

 

d) - Manter todas as condições de habilitação exigidas para um bom 
atendimento às necessidades da contratante 

 
e)-Arcar com 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. 
 

10.1.1- Além das obrigações resultantes da observância da Lei 
8.666/93, são obrigações da CONTRATANTE; 

 
a)-Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a 

CONTRATADA; 
 

b)- Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as 

irregularidades observadas no cumprimento do Contrato. 
 



c)-Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre 

multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
 

d)-Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso 

de inadimplemento. 
 

e)-Emitir previamente por escrito a autorização de fornecimento do 
produto a ser adquirido. 

 
 

11. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

 

11.1. A fiscalização será exercida pela Secretaria Municipal de Saúde, 

conforme estabelece o Art. 67 da Lei Nº 8.666/93 e não exclui nem 
reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, 

por quaisquer irregularidades, e na sua ocorrência, não implica co-

responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
 
 

12- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 
 

12.1-A despesa para aquisição dos equipamentos de que trata o objeto 

deste Termo, mediante emissão de Nota de Empenho Ordinário, está 
a cargo da seguinte da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA nº:  

 

02.05.01.10.302.1002.2101.3.3.90.30.00 

 

Ficha 282 

 
12.2- A despesa para os anos subsequentes, quando for o caso, será 

alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa 
finalidade, a ser consignada na Lei Orçamentária Anual. 

 
 

Natalandia/MG, 11 de Janeiro de 2021. 
 

 
 

NILMA DA SILVA ROSA 

Secretaria Municipal de Saúde 
 


