
 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00297/2022– PROC. ADMINIST.PMSF N.º 

2022.07.0297  
  TERMO DE REFERÊNCIA 

ITEM 1 – OBJETO: 

 

1.1 – Contratar empresa para aquisição de Gás Oxigênio, para serem 

utilizados nas ambulâncias e unidades básicas de Saúde do Município 

de São Fernando-RN, devendo tal empresa fornece o Gás Oxigênio de 

forma a abastecer os cilindros enviados pela Secretaria Municipal de 

Saúde e Saneamento. 

 

 

ITEM 2 – JUSTIFICATIVA: 

 

2.1.  A Contratação será de grande importância para o Município, 

tendo em vista que o oxigênio fornecido em cilindros de forma 

mecânica é utilizado na oxigenação em terapia para repor a falta 

de oxigênio no sangue de pacientes com doenças pulmonares 

crônicas, como enfisema pulmonar, bronquite e asma grave de saúde, 

sendo assim, o Gás oxigênio captado pelo nosso sistema respiratório 

é levado para todas as nossas células e usado na fabricação de energia 

(respiração celular). Tornando este essencial aos usuários que buscam 

por atendimento  nas unidades básicas do município, assim como 

durante o transporte nas ambulâncias de pacientes em casos mais 

graves de diversas doenças respiratórias.    

2.2. Este regime de contratação foi adotado para que pudéssemos dar 

maior publicidade e transparência possíveis ao processo, tendo em 

vista a necessidade deste procedimento e uma ação idealizada e 

mantida com recursos da secretaria municipal de saúde e saneamento. 

2.3- DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA: 

CARTA PROPOSTA 

DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL  

CONTRATO SOCIAL 

CARTÃO DO CNPJ 

DOCUMENTAÇÃO DO REPRESENTANTE 

BALAÇO PATRIMONIAL DO ULTIMO EXERCICIO FINANCEIRO 

 



 
ITEM 3 – DA AQUISIÇÃO DO ITEM: 

 

3.1 – O Gás oxigênio será adquirido mediante a necessidade de 

abastecimento dos cilindros utilizados pela secretaria Municipal de 

saúde e saneamento, sendo os mesmos enviados para a empresa para 

realizar o procedimento de recarga e fornecer as informações sobre o 

uso correto com todas as orientações. 

ITEM 4- ESCOLHA DA CONTRATADA 

4.1 - A escolha do contratado (pessoa jurídica) se fará necessária em 

virtude das seguintes razões: melhor proposta ofertada e em 

decorrência da realização da entrega do item dentro prazos reduzidos 

(05 dias) disponibilizando assim a realização imediata de recarga dos 

cilindros caso sejam necessários, e documentação de habilitação 

solicitada na forma da lei. 

4.2 - Outra razão que nos levou escolher esse regime de contratação é 

a possibilidade de fazermos uma contratação a custo menor, tendo em 

vista se tratar de uma saudável concorrência entre os postulantes. 

ITEM 5 - GARANTIA DA ENTREGA DO ITEM: 

 

5.1 - Como garantia da execução deste Contrato, a CONTRATADA deverá 

apresentar perante a CONTRATANTE valor correspondente a 10% (dez 

por cento) do contrato global, e poderá ser sob qualquer das hipóteses 

previstas no § 1.º do art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021. 

5.2-A garantia será devolvida no ato do encerramento do contrato, caso não 

reste qualquer pendência do Contratado com a Contratante.  

 

5.2.1-Na hipótese de existir pendências, a garantia será retida até que o problema seja 

solucionado. 

 

5.2.2 Caso haja contra ordem em relação a garantia, este fato será entendido como uma 

tentativa de causar prejuízo ao Poder Público, sujeitando o responsável às penalidades da 

lei.  

 

6 – VALOR DE REFERÊNCIA: 

6.1 – Descrição do Item a ser licitado com seus valores de referência. 

ITEM DESCRIÇÃO  MEDIDA QUANT VALOR UNIT VALOR 

TOTAL 



 
01 GásOxigênio 

em  cilindro  

G 1 M3 

M3 50 R$165,58 R$ 8.279,00 

02 Gás 

Oxigênio em 

cilindro G 7 

M3 

M3 50 R$ 247,84 R$ 12.392,00 

03 Gás 

Oxigênio em 

cilindro G 

10 M3 

M3 30 R$ 354,05 R$ 10.621,50 

 

-  O Valor de Referência estimado desta Contratação direta é de R$ 

31.292,50(Trinta e Um mil duzentos e Noventa e Dois Reais e 

Cinquenta centavos. 

6.2 – O pagamento será efetuado mediante a apresentação de Nota 

Fiscal/Fatura, correspondente à efetiva entrega do produto solicitado, 

atestados e aceitos pela autoridade competente, e de conformidade 

com as condições estabelecidas na proposta da CONTRATADA. 

 

 São Fernando, 16 DE AGOSTO DE  2022 

 

__________________________________ 

EDKATIA DE MEDEIROS MAIA 

Secretária Municipal de Saúde e Saneamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 0297/2022 

 

O Município de São Fernando/RN, por meio da Secretaria Municipal 

de Saúde e Saneamento, manifesta a intenção de contratação de pessoa  

jurídica de forma direta através de dispensa de licitação em 

conformidade com o art. 75, inciso II da Lei Federal n.º 14.133/2021, 

para : Contratar empresa para aquisição de Gás Oxigênio, para 

serem utilizados nas ambulâncias e unidades básicas de Saúde do 

Município de São Fernando-RN, devendo tal empresa fornece o 

Gás Oxigênio de forma a abastecer os cilindros enviados pela 

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. 

O prazo para recebimento de propostas será de 19 a 23 de Agosto, na 

sala da Comissão de Contratação, instalada na Prefeitura Municipal 

no horário de 08:00 às 12:00 horas, ou pelo endereço Eletrônico: 

licitacaocplsf@gmail.com 

 

São Fernando/RN, 18 de Agosto  de 2022. 

 

 

__________________________________ 

JOSE ANDERSON DANTAS  DE MEDEIROS  

AGENTE DE CONTRATAÇÃO 

 

 

 

 

 


