
 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PMC 90/2022 
 

REGISTRO DE PREÇO DE HORAS DE SERVIÇO TRABALHADO PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES E 
MANUTENÇÃO NA REDE DE GÁS E EMISSÃO DE LAUDO DE ESTANQUEIDADE, EM EDIFICAÇÕES, 
PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DESTINADAS A PREFEITURA, SECRETARIAS MUNICIPAIS, 
FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS, POLICIAS MILITAR E CIVIL, CORPO DE BOMBEIROS E ICPREV. 
 
Justificativa: A aquisição de serviços para adequação das instalações de gás conforme normas vigentes se 
faz necessária para realização da manutenção preventiva/corretiva nas unidades escolares para garantir a 
segurança de seus usuários e regularização das edificações junto ao corpo de bombeiros. 

 

1. OBJETO 
Contratação de empresa especializada para instalação e manutenção de rede de gás, manutenções 

preventivas e corretivas e testes de estanqueidade nas  diversas edificações municipais. 

2. SERVIÇOS 

2.1 Instalação de Gás 
 

Os serviços referentes às instalações de gás deverão ser executados por profissional qualificado, ou seja, 
pessoa devidamente capacitada por meio de treinamento e credenciamento executado por profissional 
habilitado ou entidade pública ou privada reconhecida, para executar montagens, manutenções e ensaios de 
instalações de acordo com os projetos e normas, sempre sob supervisão de profissional habilitado, ou seja, 
pessoa devidamente graduada e com registro no respectivo órgão de classe  com autoridade de elaborar e 
assumir responsabilidade técnica sobre projetos, instalações e ensaios. 

Os serviços referentes à construção e montagem de redes de gás novas deverão seguir os projetos 
disponibilizados pela Contratante, bem como as normas vigentes quanto aos serviços envolvidos no processo. 

Após a execução da instalação da rede de gás, a Contratada deverá realizar o ensaio de estanqueidade, 
bem como disponibilizar à Contratante a ART/RRT referente ao ensaio de estanqueidade e montagem da 
instalação de gás. 
 

2.2 Manutenções preventivas e corretivas 
 
Os serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações de gás deverão ser realizados nos locais 

indicados e consistem em realizar por meio de verificações na rede de distribuição interna e externa, destinadas 
a manter o correto desempenho de todos os seus componentes, constando também as providências a serem 
tomadas para execução da manutenção naqueles componentes que possuem vida útil preestabelecida ou que 
possivelmente poderiam apresentar problemas de fadiga, regulagem ou funcionamento, com objetivo garantir que: 

 

a) A tubulação e os acessórios encontrem-se com acesso desobstruído e devidamente sinalizado; 

b) Todas as válvulas e dispositivos de regulagem funcionem normalmente; 

c) Tubos, conexões e interligações com equipamentos e aparelhos a gás não apresentem vazamento; 



 

 

d) As tubulações estejam pintadas totalmente, inclusive com relação aos suportes empregados; 

e) A sinalização utilizada nos pontos de interesse esteja conforme o especificado; 

f) Os dispositivos de controle de pressão usados nas tubulações tenham sido verificados quanto à sua 
eficácia e ao seu funcionamento; 

g) O funcionamento de todos instrumentos e medidores instalados tenha sido verificado e calibrado; 

h) Sejam inspecionados os pontos com flanges e plugues/caps da rede; 

i) Todos os pontos de interface entre a rede interna e os aparelhos a gás estejam providos de válvulas 
de bloqueio e plugues. 
 
Para as instalações que apresentarem necessidade de manutenção corretiva, a Contratada deverá informar à 

Contratante quais as manutenções deverão ser realizadas nas instalações, bem como a listagem dos materiais 
necessários, de forma a manter as condições de atendimento aos requisitos estabelecidos nas normas. Após 
aprovação, compra dos materiais e liberação por parte da Contratante a Contratada deverá proceder com os 
serviços de manutenção.  

Após a execução das manutenções da instalação da rede de gás, a Contratada deverá realizar o ensaio de 
estanqueidade, bem como disponibilizar à Contratante a ART/RRT referente ao ensaio de estanqueidade e 
manutenção da instalação de gás. 

2.3 Ensaio de Estanqueidade 
O ensaio de estanqueidade deve ser realizado para detectar possíveis vazamentos na rede a pressões de 
operação. 
Deve ser realizada uma criteriosa inspeção visual da rede de distribuição interna e particularmente das juntas e 
conexões, para se detectar previamente qualquer tipo de defeito durante sua execução, antes da realização do 
ensaio. 
O ensaio deve ser realizado após a montagem da rede, com ela ainda exposta, podendo ser realizado por 
partes e em toda a sua extensão, sob pressão de no mínimo 1,5 vez a pressão de trabalho máxima admitida. 
O ensaio deve ser realizado com ar comprimido ou gás inerte. 
Deve ser utilizado um instrumento de medição da pressão calibrado, de forma a garantir que a pressão a ser 
medida encontre-se entre 25% a 75% do seu fundo de escala, graduado em divisões não maiores que 1% do 
final da escala. 
O tempo do ensaio deve seguir as especificações das normas vigentes. 
No procedimento do ensaio de estanqueidade devem ser realizadas as seguintes atividades: 

a) Todas as válvulas dentro da área de prova devem ser ensaiadas na posição aberta, colocando nas 
extremidades livres em comunicação com a atmosfera um bujão para terminais com rosca ou um flange 
cego para terminais não roscados; 

b) Deve ser considerado um tempo adicional de 15 minutos para estabilizar o sistema com base na 
temperatura ambiente; 

c) A pressão deve ser aumentada gradativamente em intervalos não superiores a 10% da pressão de ensaio, 
fornecendo tempo necessário para sua estabilização; 

d) A fonte de pressão deve ser separada da tubulação logo após a pressão na tubulação atingir o valor de 
ensaio; 

e) A pressão deve ser verificada durante todo o período de ensaio, não podendo ser observadas variações 
perceptíveis de medição; 

f) Se for observada uma diminuição da pressão de ensaio, o vazamento deve ser localizado e reparado. 
Neste caso, o ensaio deve ser repetido. 

Uma vez finalizado o ensaio, deve-se fazer uma exaustiva limpeza interior da tubulação por meio de jatos de ar 
comprimido ou gás inerte, por toda a rede de distribuição interna. Este processo deve ser repetido tantas 
vezes quantas sejam necessárias até que o ar ou gás inerte de saída esteja livre de óxidos e partículas. 
Deve ser emitido um laudo do ensaio após a sua realização e antes de se realizar a purga. 
Este laudo deve ser acompanhado de ART/RRT, devidamente assinada física e digitalmente por profissional 
credenciado  junto ao CREA/SC ou CAU, para ser apresentada ao Corpo de Bombeiros.  

 

3. PARÂMETROS NORMATIVOS 

I – ABNT NBR 13.523 – Central de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP); 

II – ABNT NBR 14.177 – Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão; 

III – ABNT NBR 13.419 – Mangueira de borracha para condução de gases GLP/GN/GNF; 

IV – ABNT NBR 15.358 – Rede de distribuição interna para gás combustível em instalações não residenciais 
de até 400kPa – Projeto e Execução. 



 

 

4. MATERIAIS 
Os tubos, componentes de tubulação, materiais, equipamentos e dispositivos utilizados na rede de distribuição 
interna devem possuir resistência físico-química adequada à sua aplicação e compatível com os gases 
utilizados, bem como ser resistentes ou estar adequadamente protegidos contra agressões do meio. 

4.1 Tubos 
Para execução da rede de distribuição interna, são admitidos: 

a) Tubos de condução de aço-carbono, com ou sem costura, conforme ABNT NBR 5580 no mínimo classe 
média, ABNT NBR 5590 no mínimo classe normal e API 5-L no mínimo grau A com espessura mínima 
correspondente a SCH40, conforme ANSI/ASME B36. 10M; 

b) Tubos de condução de cobre rígido, sem costura, conforme ABNT NBR 13206; 

c) Tubos de condução de cobre flexível, sem costura, classes 2 ou 3, conforme ABNT NBR 14745; 

4.2 Conexões 
Para execução das conexões, são admitidas: 

a) Conexões de aço forjado, conforme ASME/ANSI B16.9; 

b) Conexões de ferro fundido maleável, conforme ABNT NBR 6943, ABNT NBR 6925 ou ASME/ANSI B16.3; 

c) Conexões de cobre e ligas de cobre para acoplamento soldado ou roscado dos tubos de cobre, conforme 
ABNT NBR 11720; 

d) Conexões com terminais de compressão para uso com tubos de cobre, conforme ABNT NBR 15277; 

e) Conexões para transição entre tubos de polietileno e tubos metálicos, para redes enterradas, conforme 
ASTM D 2513 e ASTM F 1973; 

f) Conexões de ferro fundido maleável com terminais de compressão para uso com tubos de polietileno, ou 
transição entre tubos de polietileno e tubos metálicos, para redes enterradas, conforme ISSO 10838-1 ou 
DIN 3387. 

 

4.3 Elementos para interligação 
Para se efetuar a interligação entre a tubulação e o aparelho a gás, medidos e dispositivos de instrumentação, 
são admitidos: 

a) Mangueiras flexíveis de borracha, compatíveis com a pressão de operação, conforme ABNT NBR 13419; 

b) Tubos flexíveis metálicos, conforme ABNT NBR 14177; 

c) Tubos de condução de cobre flexível, sem costura, classes 2 ou 3, conforme ABNT NBR 14745; 

d) Tubos flexíveis de borracha para uso em instalações de GLP, conforme ABNT NBR 1455. 
Devem ser verificados os limites de pressão e temperatura para esses elementos para interligação, quando de 
sua utilização, assim como a possibilidade de ocorrências acidentais ou incidentais como vazamento de matais 
líquidos, respingos de escóris, contato com superfícies aquecidas e impactos mecânicos. Deve ser instalada 
válvula de bloqueio a montante de cada elemento de interligação. 

4.4 Válvulas de bloqueio 
As válvulas de bloqueio utilizadas na rede de distribuição interna devem ser do tipo esfera. As 
válvulas metálicas devem ser conforme a ABNT NBR 14788 ou EN 331. 

4.5 Reguladores de pressão 
Os reguladores de pressão devem ser selecionados de forma a atender à pressão de operação da rede de 
distribuição interna onde estão instalados e à potência adotada prevista para os aparelhos a gás por eles 
servidos. 
Os reguladores de pressão devem ser conforme a ABNT NBR 15590, EN 88-1, EN 88-2 ou EN 334. 

4.6 Manômetros 
Os manômetros devem ser dimensionados para atuar preferencialmente entre 25% e 75% de seu final de 
escala, e ser conforme ABNT 14105-1. 

4.7 Dispositivos de segurança 
Os dispositivos de segurança devem possuir proteção de forma a não permitir a entrada de água, objetos 
estranhos ou qualquer outro elemento que venha a interferir no seu correto funcionamento. 
Os dispositivos de segurança devem apresentar, de forma permanente e visível, a pressão de acionamento e 
sua unidade, o nome do fabricante, data de fabricação (mês e ano) e o sentido de fluxo. 
São considerados dispositivos de segurança, entre outros, os seguintes: 

a) Válvula de alívio; 

b) Válvula de bloqueio automático; 

c) Limitador de pressão; 

d) Regulador ativo e monitor; 

e) Dispositivo de segurança incorporado em regulador conforme EN 88; 



 

 

 

f) Detector de vazamento. 
 

5. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

a) As edificações municipais a serem consideradas situam-se dentro dos limites do Município de Canoinhas 
SC; 

b) A contratada será responsável por todo e qualquer custo de deslocamento e transporte da equipe 
envolvida; 

c) Os trabalhos deverão ser executados de acordo com as especificações e normal vigentes; 

d) Todos os trabalhos sempre serão realizados sob direta supervisão da Contratante, na sede da Contratada, 
a qual convocará a equipe técnica eleita pela segunda, sempre que julgar necessário, para esclarecimento 
de dúvidas, troca de informações ou reuniões técnicas; 

e) Os materiais, informações técnicas e desenvolvimento dos trabalhos deverão observar as exigências das 
legislações vigentes perante todos os Órgãos Públicos Municipais, Estaduais e Federais (fiscalizadores, 
ambientais, etc), para com os objetos em questão; sendo que o encaminhamento de todas e quaisquer 
informações, constatações, conflitos, infrações, deverão sempre ser protocoladas, por escrito, junto à 
Contratante; 

f) Os serviços seguirão obrigatoriamente as normas vigentes da ABNT e demais legislações locais 
pertinentes, inclusive no tocante à redação, estruturação e impressão de documentos; 

g) O serviço efetivamente realizado deverá ser registrado em Ordens de Serviço a serem fornecidas pela 
Prefeitura; 

h) A Prefeitura acompanhará ou vistoriará os serviços sempre que julgar necessário. 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 Prazos 
O prazo para o inicio da execução dos serviços será de 3 dias, contados da entrega da autorização de 
fornecimento. 

6.2 Solicitação do serviço 
A Secretaria ou Fundo interessado emite solicitação ao Setor de Compras pedindo a Autorização de 
Fornecimento que encaminhará à licitante vencedora, fazendo o controle do fornecimento, atestando a Nota 
Fiscal, encaminhando-a para o pagamento. 

6.3 Forma de Pagamento 
O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a liquidação da Nota Fiscal, que deverá ser emitida na 
entrega e instalação dos produtos solicitados. 

6.4 Local dos Serviços 
Os serviços serão realizados dentro do município de Canoinhas, com atendimento do chamado no prazo 
máximo conforme item 6.1, nas edificações municipais. 
Os serviços serão realizados através de autorizações de fornecimento expedidos pela Prefeitura. 

6.5 Equipe de trabalho   
A empresa vencedora deverá disponibilizar uma equipe composta por no mínimo 2 profissionais devidamente 
qualificados para as atividades objeto do presente processo licitatório. 

 

6.6 A empresa contratada responsabilizar-se-á 
 

a) Pela mão de obra, ferramentas e equipamentos necessários a execução dos serviços; 

b) Por quaisquer acidentes no trabalho de execução dos serviços contratados e ainda que resulte de caso 
fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação de qualquer parte da construção, até a entrega 
definitiva dos serviços; 

c) Pela segurança individual de seus empregados e pelo emprego de equipamentos de proteção individual, 
conforme Portaria Ministerial nº 3.214 e anexos; 

d) Pela imediata e completa retirada dos entulhos resultantes dos serviços e outros que interfiram ao normal 
acesso da mesma; 

e) Pela apresentação das ART/RRT dos Ensaios de Estanqueidade e das montagens das instalações, 
devidamente assinadas por profissional credenciado junto ao CREA/SC ou CAU, para ser apresentada 
ao Corpo de Bombeiros; 

f) Pela identificação de seus funcionários, além de isolamento e sinalização das áreas de trabalho. 

6.7 A Prefeitura responsabilizar-se-á 

a) Pelo fornecimento de informações pertinentes aos locais onde os serviços serão executados; 



 

 

b) Pelo fornecimento dos materiais necessários para execução das instalações e manutenções; 

c) Fiscalizações dos serviços contratados, o que em nenhum momento eximirá a contratada das 
responsabilidades fixadas no Código Civil. 

7. DAS PENALIDADES E MULTAS 

d)  Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:  

e) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do 
prazo de validade da proposta; 

f) não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

g) apresentar documentação falsa; 

h) deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

i) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

j) não mantiver a proposta; 

k) cometer fraude fiscal; 

l) comportar-se de modo inidôneo; 

m) Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, 
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, 
mesmo após o encerramento da fase de lances. 

n) O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

o) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao 
objeto da contratação; 

p) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

q) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até 
dois anos; 

r) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 
cinco anos; 

s) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
causados; 

t) A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

u) Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa 
tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato lesivo à administração 
pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa 
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre 
a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

v) A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 
Administração Pública nacional nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa.  

w) O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos 
para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato 
lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

x) Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o 
Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

y) A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará 
o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
8.666, de 1993. 

z) 22.11 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 
da proporcionalidade. 
 
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

a) A Prefeitura se reserva do direito de pedir a retirada de qualquer empregado, operário ou subordinado da 
contratada que a critério da fiscalização, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica ou 
insubordinação à mesma; 

b) É vedada à empresa executora pleitear qualquer adicional de preços; 



 

 

c) Em caso de serviços executados que não atendidas às exigências especificadas, a contratada deverá, por 
conta própria, remover e refazer os trabalhos, seguindo instruções da fiscalização, e da maneira que esta 
determinar; 

d) Não serão admitidas propostas com pagamentos antecipados; 

e) Descumprimento sucessivo dos limites mínimos estabelecidos, reserva o direito a Prefeitura rescindir o 
contrato sem ônus à mesma e sem possibilidade de qualquer reclamação; 

f) Nos casos omissos prevalecerão as determinações contidas na lei 8666 de 21/06/95 e lei 8833 de 
08/06/94. 

 
 

8. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
 

 
 
ITEM 

 
 
FONTE 

 
 
BASE 

 
 

DESCRIÇÃO 

 
 
UNID. 

 
 
QUANT. 

VALOR 
UNITÁRIO 

 
VALOR TOTAL 

1 COTAÇÃO AGOSTO/2022 HORAS TRABALHADAS EM SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DE REDE DE GÁS – 
INSTALADOR E AJUDANTE 

H 750,00 R$ 156,67 R$ 117.502,50 

2 COTAÇÃO AGOSTO/2022 ENSAIO DE ESTANQUEIDADE EM REDE DE 
GÁS COM FORNECIMENTO DE LAUDO E 
ART  

UN 100,00 R$ 1.100,00 R$ 110.000,00 

   TOTAL R$ 282.502,50 

 
 
 
 

Luiz Cezar Sakr 
Secretário Municipal de Planejamento 



 

 

 
 

 


