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TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
1.1 . O presente Tern'ro de ReÍerência iem por obleto a AAUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BASICAS DE

SAÚDE, para atender as ne::ssrJai=s de acorJo com as especificaçÕes contidas
neste Termo de Reierência

2. JU§TIFICATIVA
Secretaria Municipal de Saúde: Sabe-se qLre o munirlíoio de Eldorado do Carajás
vem trabalhando para melhorar a qualidade ,los se,1',ços de saúde oferecidos à

populaçáo, procuranCo atenCer.oríi quâlidade a Êcpulação eldoradense e atender à

demanda crescente pcr esies sen/rÇos api:n'aralio cada vez mais o sisiema
oferecido à populaçãc. Neste aspecto. é de funclamentai importância a aquisição de

Equipamento e lVateriais Fermanentes para Unidades Básicas de Saúde, visando
atender as necessidades de locomoção para atendimênto a todos os usuários que

necessitem de atendin'rento médico, haia visto que os ,tens mencionados são de
Caráter tndispensáveiS ao bom funcionamento 0oS atenciirnêntos medicos itinerantes
na zona rural, visto que nosso município possul L.lrna grande extensão territoriai
contendo 21 vilas e assentamentos. Por essa razáo deve se providenciar essa
aquisição da Prcposia N" i2455 597CC0/1210-C8. Haja vista sua importância e

utilidade para o interesse publico.

,::,,..,.'.':t.'. . i . '' lr:::'.,.. 3. FUNDAI{E---}ITAçÃO LEGAL
3.1. A contratagão, cbjeto deste Termo de ReÍer'ência, tem amparo legal,
integralmente, nas Leis Fecerais n' 10.52OD0A2. e no 8.666/1993, Lei Complementar
n' 12312006 e demais iegislaÇÕes aplicáveis a este evento e nas condiÇÕes e

exigências descrrtas r-ic Ecjital e nas dernars presc'içÕes legais aplicáveis aa
assunto. 
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4, DESCRIÇAÔ D0§ PRODUTG§/SÊRV|ÇOS

4.1. O quantitâtiv.' e a cÊrcÍtÇão técnica dL's proi utcsi se!'viços estão descritos
aDa ixo

de Passeio - Transpcrte
ipe (5 pessoas, 0 Km)

Característica Física:
COMBUSTIVETi DIREÇÁO/PCRT
AS/CÂIVIEIClDIS iÀNCIA ENTRE
EIXOS/I/OTOR!ZACÂO/ÍR!C
ELETRICOIAR, CONDICIONADO
Espêcificação:
BI C OM Bi-J STIVE:,..J i DRAU LI CA
OU ELETRICAJO4
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Veículo Pick-up Cabine Dupla 4x4
(Diesel)
Característica Física:
MOTORIZAÇÃC/CÀMBIO/TIPO
DE DiREÇÃO/ AR
CO N DI C I ONADO,TR I íJ ã L ET R I C
O/ACESSORIO
Especificaçào: I'lÍNliúO DE 140
CV/MANUAL/HIDRA.ULICA OU
ELETR iCAJEOSSUI/POSSL IIPR
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5,í. Os produtos/se.rviços sÊrão rêquisitados ccnforme a ccmpetente crdem de
compra/serviço espedicia pela CONTRATAN-IE e ci)verão ser prestadas e/ou
entíegues na sede do.lrunicíoio:
5.2. A CONTRATAõA, tieverá entrega os produtoslserviços nô prazo dê 30
dias.
5.3. A fiscalização e aceitaÇão do cbjÊto serão cio órgãc rÊsponsável pelos atos de
controle e administração do cont.âto oecori'ente cc Êrocesso de licitação, através de
servidores da Unidacle Ad[t rrrist!'ativa em c.iesláü. rrêdrar]te Pofiaria. Sendo que os
pro,Jutos eiou sei-r.riçcs seiàü i-ereoicios oepcis e corri'eridas as especificaçÕes e
quantidades dos mesrros.
5.4. Só serão aceit.s os ícrnêcimentos de !:i"ooi:tos e/ôu servrços que estiverem de
acordo com as espÊciÍlcaçoes e quantirativos exigidos. estando sua aceitaÇão
cond,cionada à devida fiscaiizaÇão cios ageiites competentes. Não serão aceitos
produtos cujas conciçÕes oê ârniazenamentc e transirüIie não sejam satisfatórias:
5.5. O recebimentc sê efetíva!"á nos sêguintes te;-rncs:
5.5.1. Provisoriamente, paia efeitc dê posiericr ',,erificaÇãc da conformidade dos
produtos e/ou serv'?ús rcrn a e:pec,rrcaçáo
5.5.2. DeÍinitivamentê. após a veriíicação da quaiiciade e qLrantidade do materia! ê

cons uênte âceirâ üii

6.1. Os paganiento€ derridcs se!'ão |eai,zadcs após a entrega dos
produtos/execução dos seruiços.
6.2. A Contratacja deverá âpresenlái- a Nota iiscai/Fair-r{a com descrição rjo objeto e
quantidade discrilnlnada e acompanhacia da reqirisiçãc dos mesmos.
6.3. O Pagamentú soínerrre será eíetivadc Cepois de verificaCa a regularidade fiscal
da contratada, ficai'lds a niesma cienle de quê ãs oêítiüÕes êpresentadas no ato Ca

contrat?çào oevêrâ,.i sÊr iJilovac-ii no c.3z'- cÊ sê.ls v.-n:iinêntos

73- A Frazo de Vrgência será de até 1?idüÍê) !1lssês. a partir de sua dâta e
assinaturas prorroEávei nos tei'o'ros {ia legisiaçãÕ Vigente
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8.1. A qualidacie dos proouics ou serviÇos cieverá ser rlgorosamente àquele
dêscrito no Termo ce Referêncra e Nota Ce emDênho, não sendo aceito em
nenhuma hipótese. outro cii,,ei';o oâouele. ;
8.2. Os preços cotados in.l;Êni todas as despesis de custo, seguro, Írete,
encargos fiscais, comei'ciais, scciais e trabalhistas cu de quaiquer outra natureza.
8.3. Durante a Vigência do contrato, a CCI\TRATADA deverá atender prontamente
às requisiçÕes e especiíicaÇÕes iêstê TERMü 0É REFERÊNCIA, a partir da
soiicitação através de ordê01 de com cra/i'equisição do Setor solicitante.
8.4. Responsabilizar-§€ pela saúde Ccs funcionários, encargos trabalhistas,
previdenciários, comei-cieis, fiscais, quer mun,ciDais, estadLrais ou federais, bem
como pelo segurD para garantia dê pesscas e equipamentos sob sua responsa-
bilidade, devendo apresentar, cie in)Êíiiato, quando solicitados, todos e quaisquer
compÍovantes de pagar:rerrc e q":i::çà0.
8.5. Responder inlegraimente peias obrigaçôes contratuais, nos termos do art. 70 do
Código de Processo Civii, no caso de enr qualoue!" hipótese, os empregados da
CONTRATADA intentare!-n reclaínaçÕes trêbâ!histas contra a Contratante.
8.6. Obrigar-se pelã eeiêçãü, lrêiqamÊirtc, habiiitaÇão. contratação, registro
profissional de pessoai lecessáric, beni cc,rrc peio cumprimento das formalidades
exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Prerridencrárias.
8.7. Providenciar aíastamentc in",ediatc, ias cependências da sede da
CONTRATANTE, ce quâlqre!' en'rpregado cuja permanência sê.ja por ela
consideracia incon'reniente.
8.8. Responsabrlizai'-se oor quaiqüer aciciente cio q'uai possam ser vítimas seus
empregados, no ciesenrpenl-ro .Ccs sen'içcs cbjetc Co pr*Sente Contrâtc.
8.9. Manter, na dii'eÇác dcs seruiÇ.s. i'efr!'esêntantê ou preposto capacitado e iciÔneo
que a represente, Intêgralrnerrte em icdos os sers ato§.
8.'10. Aprêsentar, no caso de pessoa jurídica, a caüa oagamento, ouando houver
Íornecímento de não de cbra. a quitêÇáo sai"a ccm a Seguridade Social (CND) e
FGTS.
8.1í. Responsabii;zaí-se po: :ooos os e:cargcs socie.s e tiaba!hisias.
8.12. Náo prestar cieciaraçÕes Dü infDr"rraçôÊs sem prévia autorização por escrito da
CONTRATANTE a iespeiic dc piêsÊnte contrato e dcs serviços a ele lne.entes;
8.13. Realizar cs senviç;s ccn sessoal, seus eÍipregados, devidamente
capacitados e re§;stradüs segundo as norrnas da Lei su terceiros devidamente
contrãtados e habiiitaclos oeia CÜNTRATê,DA:
8.14. ÍVlanter equ!oê técnica Êâr? a ÊresiâÇâc) rios sej-vi',:os, assistência técnjca e
manutenÇão, durante o prazo de execi.rÇão aios seríiÇos.
8.í 5. Cumprir os ser;jiog ccnfotn're disposiçÕes do presentÉ conkato,
8.í6. lndenizar qirarsquer.ancc c!-i prejuízos cãrsadcs á FreÍeitura ou a terceiros,
poração ou ornissâc r:c lcr;.:crrrelto oo pr-.s=nra ürntiatc.
8.17. Prestar as inioi'r-,,.ãÇÕes e escierecimentcs sernpre que solicitaclos peia
Contratante.

9.1. Respcnsabilízar--se peia lav:atirra do cÕntt'atô olr tro inst!"rimento sLrbstitutrvo
se for o caso, com Dase nas drsposiçÕes cla Lel 8.5ô6i-qll e suas alteraçÕes.
9.2. Assegurar os Íecu!-sos orçamentai'ii:s e flnanceiros paÍa cusiear a prestaÇão.

9.3. Acompanhar, conticiar e avaiiar a prestãÇão. atrêvés da rrnidade responsável
por esta atribuiçâo.
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9.4. Zelil para que duranie a .'/igência oo cüirtratô, sejaff cumoridãs as obrigaÇÕes
assumidas com a Conti'ãtada, bem cci']io sêjam mantidas todas as condiçôes de
habilitação e qualiÍrcação êxigides na prestaÇãc.
9.5. Serão consiciêrados pera eieito de pagamento os serviços efetivamente
executados pela Contratada Ê ao!"cvados peio setor responsávêl pelo recebimento.

10.1. A disciplina das infi.aÇÕes e saÍ-rÇões âdministÍativas apjicáveis no curso da
Iicitação e da contrataÇão é aqueia prevrsta neste Ternr( de Referência.

Eidcrado do Carajás, 0'1 de fevereiro dê 2A22
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