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INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Gurupi-TO, por intermédio 

da Comissão Permanente de Licitação, em obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 

7.892/2013, na competência de Órgão Gerenciador, COMUNICA a quem possa interessar sua 

Intenção de Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de Gases Medicinais 

(Oxigênio e Ar Comprimido) para as Unidades de Saúde pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, 

mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por 

item, conforme condições, especificações e quantitativos a seguir elencados:  

 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS:  

Especificação UNID. QUANT. 

Recarga de gás Oxigênio medicinal em cilindro – Gás incolor e inodoro. 

Contém não menos de 99,5%, v/v oxigênio. A 20º e numa pressão de 101KpA, 

1 volume dissolve em 32 volumes de água, conforme especificações da 

ANVISA. 

M³ 1500 

Recarga de ar comprimento medicinal em cilindro, gás incolor e inodoro. A 20º 

e numa pressão de 101KpA, 1 volume dissolve em 50 volumes de água, 

conforme especificações da ANVISA. Mistura natural de gases consistindo 

largamente de nitrogênio e oxigênio, na proporção de 21% O2 e 79 N2 

M³ 400 

 

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 

As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta da previsão dos 

recursos da Dotação Orçamentária vigente. 

DO PRAZO DE FORNECIMENTO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

O prazo de validade dos produtos não deverão ser inferiores a 12 (doze) meses; 

O prazo de validade ou data de recarga dos gases medicinais deverão estar estampados nos rótulos 
dos cilindros; 

A empresa contratada fica obrigada a efetuar as recargas, em conformidade ao especificado neste 
termo de referência, bem como atender as especificações da ANVISA. 
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A contratada fica obrigada a promover o fornecimento, responsabilizando pela qualidade dos 
produtos, bem como substituir, de imediato o objeto que não adequar às especificações constantes 
neste termo. 

A entrega dos materiais deverão ser realizadas em até 48 (quarenta e oito) horas, após o 
encaminhamento do pedido de Compra/Serviço, emitido pela Gerência de Compras da Secretaria 
Municipal de Saúde de Gurupi. 

Ficará sob a responsabilidade do fornecedor a entrega e o descarregamento dos objetos, devendo 
o mesmo providenciar, inclusive, mão-de-obra para a execução do serviço e efetuar a pesagem, 
para a devida conferência, se for o caso, na presença do servidor responsável pelo recebimento; 

Em caso de não entrega dos objetos dentro do prazo estabelecido, estará caracterizada a não 
aceitação, por parte da empresa vencedora deste Pregão, da nota de empenho que lhe foi 
fornecida. Nessa hipótese, é facultado ao Município examinar as ofertas subsequentes e a 
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma que atenda ao edital, sendo esta declarada vencedora, independentemente da cominação 
prevista no art. 7º da Lei nº. 10520/2002.  

É vedado ao fornecedor vencedor do certame licitatório entregar quantidade diversa da estipulada 
no Edital de Licitação. Os materiais entregues deverão ser rigorosamente aqueles descritos na nota 
de empenho, sendo que, na hipótese de entrega de produto diverso, o pagamento ficará suspenso 
até a respectiva regularização. 

Sempre que necessário, a unidade requisitante poderá solicitar junto ao seu fornecedor, as 
especificações técnicas do produto, bem como a FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de 
Produto Químico, estabelecidas pelo fabricante como padrão de qualidade de seu produto. 

O recebimento não exclui a responsabilidade da empresa vencedora pela perfeita execução do 
contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a 
qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções. 

 

FORMA DE PAGAMENTO  

O pagamento será efetuado, mediante Instrumento Contratual devidamente firmado e o material 

entregue conforme combinação, em parcela única até 30 (trinta) dias após a emissão da nota 

fiscal/fatura/documento equivalente, sendo conferido e atestado por responsável do Fundo 

Municipal de Saúde com identificação do referido servidor, desde que não haja fator impeditivo 

provocado pela fornecedora. 

O pagamento pelo material será efetuado em conta corrente do fornecedor de forma mensal após 

a apresentação da nota fiscal/eletrônica, atestada pelo responsável, e documentos de regularização 

fiscal (CND). 

Nenhum pagamento será efetuado à fornecedora enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá 

ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de 

qualquer natureza. 
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LOCAL DA ENTREGA 

O local da entrega será determinado junto ao pedido de compras encaminhado pelo Fundo 

Municipal de Saúde. 

 
Deverão MANIFESTAR seu interesse de participação mediante o encaminhamento a esta 

Secretaria/Órgão Gerenciador, da sua Intenção de Registro de Preços – IRP, formalizado e aprovado 

pela autoridade competente, sua concordância com o objeto a ser licitado contendo a estimativa 

de consumo e especificações pertinentes ao objeto, antes da realização do procedimento 

licitatório, sendo a data máxima para recebimento da manifestação dia 19 de setembro de 2014. 

Secretaria Municipal de Saúde, aos 12 dias do mês de Setembro de 2014. 

 

 

 

Sueli Santos de Sousa Aguiar 
Secretária Municipal de Saúde 

Decreto n° 1.156/2013 

 


