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TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBIETO

1.1. A presente Iicitação tem por obieto a coNTRATAÇÂo DE EMPRESA ESPECIALTZADA EM FoRNECIMENTo DE

. re Êrto cAsoso MEDICINAL, UNIFICADoR E MAscARÀ pARA REGULAR oxlcÊnto MEDICINAL, REGULADoR DE

....io PARA cILINDRos MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESS|DADE DA SECRETARIA MUNtclpAL oe saúoe

oo uurtciplo DE ELDoRÂDo no canuÁs REFERENTE ao gxencÍcto FTNANCEIRo ANo 2022 conforme

especificações e quantidades discriminadas neste Termo de Referência.

Ns
ITEM QUANTIDADE UNIDADE

oxrcÊNto cAsoso MEDtctNAL DE 1,00M3 500,00 METRo cúBrco
oxtcÊNro cAsoso MEDtcTNAL DE z,sM3 500,00 METRO CUBICO

oxrcÊrvro cAsoso MEDIctNAL DE 7,00M3/ 1o,ooM', 8.000,00 METRO CTJBICO

UMIDIFIcADoR E tuÁscene e7 nrculaooR oxrcÊuto MEDIctNAL 50,00 UNIDADE
5 REGULttDoR DE pREssÃo PARA clLINDo DE oxIGÊNIo MEDIctNAL 50,00 UNIDADE

ouscnrçÃo

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Como rege a Lei 8.666/93, contratos referentes âo fornecimento de GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIOJ, não tem

natureza continuada, sendo necessária a realização de processo licitatório anualmente. A contratação de empresa

para fornecimento de GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), deve-se à necessidade de suprir o consumo anual para uso

ambulatorial nas unidades básicas de saúde, atendimento de urgência e emergência do município e utilização para

r'"ientes acamados com indicação médica. Esta aquisição atenderá às necessidades das mesmas para o ano de

. . -1. 0 quantitativo dos materiais, foi fornecido pela Secretaria de Saúde, a qual será responsável pelo controle de

consumo dos mesmos. Salientamos ainda, que a empresa vencedora fica responsável pelo fornecimento dos

cilindros.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

vJ.1. A contratação, obieto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, na Lei nq 8.666/93 e nas

Leis de licitação Lei 10.520 decreto 10.024 de setembro de 2019 e demais legislações aplicáveis a este evento.

4. DESCRIçÃO DOS PRODUTOS E TRANSPORTE

4.1.. DO TRANSPORTE

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

rotulados.

A marcação deve ser exibida em cada cilindro transportado de forma üsível e legível, colocada sobre um fundo de

cor contrastante à da superfície externa do cilindro e deve estar localizada distante de outras marcações

existêntes. Esta marcação é composta do nome apropriado do gás para embarque e do número ONU

' ;pondente, 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
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afixados, eles podem ser colocados por meic de uma etiqueta aplicada ao equipamento. Cada rótulo deve ter o

símbolo de identificação do risco, o número da classe ou subclasse e grupo de compatibilidade e quando aplicável o

texto indicativo da natureza do risco. AIém dos riscos aplicáveis à substânciâ o rótulo

deve conter também os símbolos de manuseio do equipamento.

Rótulos de risco devem estar também afixados à superfície exterior dâs 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 Iegislação que rege a matéria.

§specifi cações dos produtos:

4.2 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.

._ 3 Os gases a serem fornecidos devem ter as especificações técnicas em explícita conformidade com a qualidade

.-.econizada em compêndios oficiais reconhecidos pela ANVISA, de acordo com os subitens 17.7 e 72.1 da

Resolução ANVISA RDC ne 69/2008, atendendo o Anexo I, quanto às suas características.

4.4 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.

5. PRÁZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA

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

fornecimento pelo Setor Competente.

51.2 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 (duasl

horas, a partir da solicitação.

5.2. Os produtos serão requisitados de acordo com as necessidades da prefeitura e das secretarias municipais.

r-tí,3. Os produtos serão entregues no almoxarifado da prefeitura e das Secretarias Municipais, ocorrerão em

horário comercial, de segunda a sexta-feira e, excepcionalmente, aos sábados e domingos e feriados, em virtude

da necessidade de serviço.

i,.4. A entrega dos produtos deverá ser autorizada expressamente pela respectiva Unidade Administrativa,

através de ordem de compra, assinado pelo gestor do órgão.

5.5. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e

previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do obieto desta licitação,

correrão por conta exclusiva da licitante.

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

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

6. DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos;
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:" A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e quantidade discriminada e

acompânhada da requisição dos mesmos;

6,3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada, ficando a

mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de seus

vencimentos.

7, UGÊNCIA DO CONTRATO

Uma vez celebrado, oPrazo de Vigência deste objeto será de até L2 (DOZE) MESES.

8. DÁS OBRTGAçÕES Oe COUrnerAOe

8.1. A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de Referência e Nota de

empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.

8.2. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e

;rabalhistas ou de qualquer outra natureza.

8.3, O contrato poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no Art. 65 da Lei 8.666/93, se for o

caso

fi 5. A Contratada Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, preüdenciários,

comerciais, Íiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e

equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer

comprovantes de pagamento e quitação.

8.6, Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil,

'ro caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra

a Contratante.

8,7. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal necessário,

bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Preüdenciárias.

-8.8. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer empregado

cuja permanência seia por ela considerada inconveniente.

8,9, Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no desempenho dos

serviços obieto do presente Contrato.

8.10. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente,

integralmente, em todos os seus atos.

..i1. Apresentar, no caso de pessoa iurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de obra, a

quítação para com a Seguridade Social [CND] e FGTS.

8,12. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.

8.13. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da

CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;

8.14. Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, deüdamente capacitados e registrados segundo as

normas da Lei ou terceiros devidamente contratados ez habilitados pela CONTRATADA;
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8.15. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissâo no

fornecimento do presente Contrato.

8.16, Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.

8.17. Após a emissão da Ordem de Compra, a empresa contratada terá o prazo de até 15 (Quinze) horas para

entrega dos produtos.

8,20. O descumprimento, iniustificado do prazo fixado, no item anterior para entrega dos produtos acarretará

em multa pecuniária diária, nos termos do Edital, ficando o(sl Contratado(s) sujeito(s) às penalidades previstas

' i ,ei 8.666/93.

,i. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Responsabilizar-se pela lavratura da Ata e respectivo contrato se for o caso, com base nas disposições da Lei

8.666/93 e suas alterações.

.*,9.2, Assegurar os recursos orçamenúrios e financeiros para custear a prestação.

9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição.

9.4, Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a Contratâda,

bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualiÍicação exigidas na prestação.

9,5. Serão consideradas para efeito de pagamento as compras efetivamente realizadas pela Contratada e

aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

10. DAS rNFRAÇÕES E DAS SANçÔES eOUrNrSrRArrvAS

10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é

aquela preüsta no Edital.

11. CúUSULI DECIMA PRIMEIRA . DO FORO

' As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,

, du processadas e julgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de qualquer outro, por mais

r-privilegiado que seja.

Eldorado do Carajás -PA03 laneiro de2022.
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