
GOVERNO DO ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS

SECRETARIA MUNIC]PAL DE SAÚDE
ELdõfátto

do Carajás

TERMO DE REFERENCIA

1.0. oBJETO.

1.í . Contratação de empresa especializada para prestaÉo de serviços de

confecção de uniformes e roupas hospitalares para atender as necessidades da Secretaria

Municipal de Saúde do Município de Eldorado do Carajas - PA conforme especificações e

quantitativos estabelecidos abaixo:
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ITEN,l DESCR QUANT UN IDADE

1 CONFECÇ Ão DE BoNE TIPo DE BICO DE PATO (ADULTO) 600,000 UNIDADE

Especiflcação : em brim forrado com srsÍema dê aiuste de tamanho e
teclado na pade posteior, com a logomarca da Prefeitura. Tamanho
ünico (adulto). Na ar azul.

2 CONFECÇÃO DE CAMISA GOLA POLO . MANGA LONGA 500,000 UN IDADE

Especificação : Manga longa, com um bolso na frente, tamanho (5,5 cm
x 5,2 cm) no lado esquerdo com lqomarca da Prefeitun em tecido de
malha fria fio 30 na cor CAQUI. Nas cosÍas escnlo: SERVIÇOS
GERÁ,S. Tamanhos: M e G.

CONFECÇÃO DE CAMISAS APLICAÇÃO SERIGRÁFICA NA
FRENTE E COSTAS '1500,000 UNIDADE

Especificação : em malha de algodáo fio 30 com 18og/m', aplicaçâo
seigráfrca na frente e costas com ibana de cor na gola e mangas.
Tamanhos: P, M, G e GG

4
CoNFECçÃO DE CAMTSETA POLO BABY LOOK FEMININA: EM
TECIDO PIQUET 600.000 UNIDADE

Especificaçào : Em tecido piquet com 50yo poliester e 50% algodào,
cor branca, estampa (a arte está em anexo) na impressáo serigrafia
policromia no lado esquerdo nas medidas maximas 10 cm x 10 cm, e
logomarca da Prefeítura Municipal de Eldorado do Cara./és nas coslas.
Tamanhos: P. M,G, GG e EG-

5
CONFECÇÃO DE CAMISETA POLO BABY LOOK MASCULINA: EM
TECIDO PIOUET 500,000 UNIDADE

Especificação : Em tecido piquet com 50% poliester e 50%; algodão, cor
branca, estampa (a a,'te está em anexo) na imprcssão serigrcfia
policromia no lado esquerdo nas medidas maximas 10 cm x 10 cm, e
logomarca da Prefeitura Municipal de Eldorado do Caralás nas cosÍas.
Tamanhos: P MeG

6
CONFECÇÃO DE CAMISETA UNISSEX COM IMPRESSÃO
SILKSCREEN COLORIDO 800,000 UN IDADE
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Especificação : sERvlÇo DE joNFECÇÂO DE CAM'SETÁ U/V/SSEX
: Em Algodão fio 30, Tamanho M, Cor Branca com lmpressão Si/kscreen
Colorido resryitando as cores da logomarca da Academia da Saúde.
ldentificaçáo do proflssional : EDUCADOR FISICO escito na frente da
camiseta, acima do logo do Programa. As /ogos do SUS , Ministério da
Saúde e Governo Federal ficarão na manga direita e as /ogos do
estado/município na manga esquerda. O verso da camiseta @nstará
apenas a logomarca da Academia da Saúde. Gola e Manga na cor
verde.

100,000 UNIDADE7 coNFECÇÃo DE cASAco

Específicação : em tecido composto de Tela de Poliéster revestida em
PvC, impermeável compondo manga longa com elástico no punho, gola
e punho verde Logomarcas do SUS e Governo Federal na rcgião
torácica a direita e logo da Academia de Saúde na região torácica a
esquerda. Fechamento frontal em zíper sem pala. Na região posteior
da capa, logomarca da Academia de Saúde em tamanho maior, abaixo
a esquerda o logo do SUS e a direita o logo do Govemo Federal.
Tamanho M.

400,000 UNIDADEI CONFECÇÃO DE JALECO TIPO: MANGA COMPRIDA

Especificação : Manga Comprida, Cor Branca, Punho Sanfonado, Bolso
na lateral frontal esquerdo, aplicaçáo seigráfica do brasão do
Municipio, com tecído Oxford. Logtomarca de acotdo com o padrào do
Ministério da Saúde. Lqomarca colorida. Tamanhos: P, M, G, GG e
xG.

700,000 UNIDADE9 LENÇOL PARA MESA CLINICA

Especificação : LENÇOL PARA MESA CLINICA em platilha branca.
Medidas aproximadas: 2,00 x 0,80 cm

600,000 UN IDADELENÇOL SIMPLES PARA BERÇO HOSPITALAR10

Especificaçào : @nfeccionado em Ecido hospitalar. Cor verde,
dimensão do colcháo 1,50 x 0,90 cm.

600,000 UNIDADE11 LENÇOL SIMPLES PARA CAMA HOSPITALAR

Especificação : confeccionado em tecido hospitalar. Cor verde,
dimensão do colchão 1 ,90 x 0,80 cm.

UN IDADE200,000
CONFECçÃO DE BOTSA AZUL PERSONALIZADA PARA
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE12

Especificação : Confeccionada em lona impermeável 10, 100%
algodâo, na cor azul marinho nas segurntes medida: 32 cm de altura x
37 de laÍgura x 20 cm de fundo (Axlxl composta de 04 rcpattições
internas sendo uma divisóia com compartimentos para dosadores.
CostuÍa com reforço e com acabamento em viés de polipropileno,
debruadas com cadarço de polipropileno, cantos anedondados soô a
aba de fechamento da bolsa. Alça da bolsa com cadarço de
polipropileno, regulagem de aftura através dos passadores em metal,
(resístente para evitar code da alça), ombreiras em nylon marron, fixado
a bolsa com costura em 'x'. Aba de fechamento formada pr
prolongamento medindo 64 cm de aftura x 37 cm de largura, na pafte
superior da bolsa, com acabamenlo nas bordas em cadarço de
polipropileno com largura 35 mm, onde será aplicada a afte da
Secretaria Municipal de Saúde. acÂbamento nas bordas em cadarço de
polipropileno com largun 35 mm, onde será aplicada a afte da
Secretaia Municipal de Saúde.
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13 000 UN IDADE

300,000 UN IDADE14

EspecificaÇão : em brim, na cor azul, com sistema de ajuste de tamanho
e,teclado na pafte posterior, com a logomarca da prefeitura. Tamanho

coNFEcÇÃo DE CALÇA - EM TEcrDo rpo BR|M
Unico ( adulto)

Especificação : na cor azul escuro am zíper e costura reforçâda.
Números: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 e 56.

400,000 UNIDADECoNFEcÇÃo DE CAMISA PoLo - MANGA COMPRIDA15

EspecificaÇão : com um bolso na frente tamanho 5,5cm x 5,2 cm no lado
esquerdo com logomarca da Prefeitura em tecido de malha fria fio 30.
Cor branca com gola na cor laranja. íVa costa escrito: Agente
Comunitário de Saúde. Tamanhos: PP, P, M, G e GG.

200,000 UN IDADE16 MEIAS ESPORTIVA EM ALGODÃO, CANO MEDIO, COR BRANCA.

Especificação: MEIÁS ESPORI/VA EM ALGODÃO, cano médio, cor
branca. Tamanho Único (Adulto).

300,000 UNIDADECONFECÇÃO DE BANDEIRA NA COR AMARELA17

Especificação : em tecido bim na cor amarela medindo 30 cm x 25 cm
cabo de madeira de 35 cm de comprimento @m base quadrada de 09
cm de comprimento x 5 cm de largura, logomarca da Prefeitura e da
SecreÍana de Saúde com a frase COMBATE AS ENDEMIAS

200,000 UN IDADE18
coNFECÇÃo DE BLUSÃo DE SEGURANÇA COM LOGOMARCA
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

EspeciÍicaçáo : Confeccionado em tecído misto, 60% algodão e 40%
poliéster, cam tratamento impermeável, com mangas compridas e
ajuste em cordão na barra do blusão com gola padre, frente aberta com
fechamento embutido em Zíper Punho com fechamento em velcro,
logomarca da SESPA í/ado esguerdo na altura do torax) Logomarca da
Secretaria de Saúde nas cosÍas, pafte sperior Cor: creme Espoiado no
ombro e cotovelo. Numeros: 44, 46, 48, 54 e 66.

300,000 UNIDADE19 coNFECÇÃO DE BOLSA TIPO TIRACOLOO

Especificação : CONFECÇÃO DE BOLSA tipo tiracolo, confeccionado
em lona de algodão impermeabilizada, toda debrua da alça de cardarço
de algodâo largura 50mm da mesma cor com regulagem, fechamento
com 2 tiras de cadarço 25 mm, com obreira,2 divisões intemas mais
um bolso sem lapela por baixo da tampa, supofte lateral para
acondicionar garrafa plástica de 500 ml. Tamanho 38cm latgurax 31 cm
alturax 20 cm lateral. Apresentando logomarcas da Equipe Saúde da
Família e Aoentes de Endemias.

300,000 UNIDADE20 CONFECÇÃO DE BONE TIPO ÁRABE E BICO PE PATO

Especificação : confeccionado em tecido misto, 60% algodão e 40%
poliéster, com tratamento impermeável, fechamento frontal em velcro
de 18 cm Logotipo Secretaia de Saúde na patte da frente.

300.000 UN IDADEzt CONFECÇÃO DE CALÇA. EM TECIDO TIPO RIP STOP

Especificação : impermeável na cor Caqui com zíper e
costuraReforÇada com bolso lateral nas pemas. Com logomarca da
Prefeitura. Números: 36. 38, 40, 42, ,U, 46,48, 50, 54, 56 e U.

200,000 U N IDADE22
CONFECçÃO DE CALÇA DE SEGURANÇA C/ TRATAMENTO
IMPERMEAVEL
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Especificação : Confeccionada em tecido misto, 60% algodão e 40%
poliéster, com tratamento impermeável com cordão para ajuste na
cintura, am reforço impermeável até o joelho na pafte frontal. Com

rca da Prefeitura. Números: 44 46 48 54e 66
CONFECÇÃO DE CHAPEU TIPO PESCADOR EM BRIM, ADULTO 300,000 UNIDADE

Especificaçáo: em bim, na cor caqui, com sistema de ajuse de
tamanho e teclado na pa,te posterior, com a logomarca da prefeitura.
Tamanho unico ( adulto)
CONFECÇÃO DE CAMISA GOLA POLO - MANGA LONGA, 400,000 UNIDADE

Especificação : Manga longa, com um bolso na frente, tamanho (5,5 cm
x 5,2 cm) no lado esquerdo @m logomarca da Prefeitura de Ananindeua
em tecido de malha fria fio 30 em mateial UV na cor CAQUI. Nas costas
escito: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. Tamanhos: PP, P, M,
GeGG.
CONFECÇÃO DE JAPONA TERMICA IMPERMEAVEL 120,000

Especificação : impemeavél 25% de manga comprida, cor branca,
punho sanfonado, bolso com tecido Oxfotd logomarca de acordo com o
padrão do Ministério da Saúde. Tamanhos: P e M.

26 CONFECÇÃO DE MACACÃO NA COR CAAUI: MANGA LONGA 100,000 UNIDADE

Especificação : Mangas e pernas compridas, tecido Terbim
impermeável de transpiração, com ziper, bolso no lado esquerdo, gola
tipo padre, cam lapela de fechamento velcron - proteção de pescoçr e
punhos elástica na pafte posterior da linha da cintura, bolso fiontal, com
Logo da inslituição na altura do peito e na parte posterior. N()meros: 44,
46,48,Ue66.
CONFECÇAO DE CAMISAS SERIGRAFADA NA COR BRANCA 120,000 UN IDADE

Específicação : em malha de algodão fio 30 com 1809/m3, branca.
Aplicação serigráfica de brasão do município, na lateral frontal esquerda
medindo 09cmx08cm e aplicação serigráfica da palawa
'FISCALIZAçÁO DA vlclLÂNCIA SANITÁRIA', na cor preta, nas
costas ribana e gola branca. Tamanhos: P, M, G e GG-

28
CoNFECÇÃO DE CAMTSAS: EM TECTDO UBV DE MANGA
COMPRIDA 150,000 UNIDADE

Especifícação : em tecido UBV de manga compida c/ 75% de proteção
com ribana branca, na cor amarela na gola e mangas. Aplicação
serígráfica na frente e na costa "COORDENAÇAO DE IST/AIDS E
HEPATITES VIRAIS". Tamanhos: P,M, G, GG e XG.

29 CONFECÇÃO DE CAMISAS SERIGRAFADA NA COR AMARELA '100,000 UNIDADE

Especificação : em malha de algodão Íio 30 cam ibana bÍanca, na cor
amarela na gola_e mangas. Aplicação seigáfica na frente e na costa
"COORDENAÇAO DE EPIDEMIOLOGIA"- Tamanhos: P, M, G, GG e
XG

30 CONFECÇÃO DE CAMISAS SERIGRAFADA NA COR AMAREL. '150,000 UNIDADE

Especificação : em malha de algodão fío 30 com ribana branca, na cor
amarela na gola_e mangas. Aplicação seigrafica na frente e na costa
"COORDENAÇÃO DE VIGILÀNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL".
Tamanhos: P, M, G, GG e XG.
CONFECÇAO DE CAMISAS, COR: AMARELA,COM SERIGRAFIA 100,000 UN IDADE
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Especificação : em malha de algodão fio 30 com ibana branca, na cor
amarela na gola e mangas. Aplicação serigráfica na frente e na costa
'cooRDENAÇÂo DE vtGlLÂNctA E coNTRoLE DE zoNosEs",
Tamanhos: M GG e XG.
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1a CAMISA TERMICA: DE PROTEÇÃO UV TIPO:MANGA LONGA 200,000 UNIDADE
Especificação : de proteção UV manga longa bege. Tamanhos: M, G,
GG e XG.

JJ

CONFECÇÃO DE CAMISA TIPO GOLA POLO: COM BOTÕES DE
PRESSÃO 200,000 UNIDADE

Especificação : Com botões de prêssão na cor branca. Fio 30 com a
logomarca da Prefeitura no lado esquerdo. Na cosÍa escnÍa;
cooRDENAÇÁO DE IST/AIDS e HEPATITES VtRAlS. Tamanhos: P,
M,GeGG.

34 CONFECÇAO DE CAMISAS SAMU, COR BRANCA 200,000 UNIDADE

EspecificaÇão : Cor branca , malha piquet com recofte nas laterais e
ombro, gola polo. Aplicação serigráfica no peito (lado esquerdo) o
emblema do SAMU 192 em duas cores, medindo 7x11 cm e acima a
função (coNDtJToR, MÉD\CO, ENFERMETRO E TÉCN\CO DE
ENFERMAGEM). Nas costas SAMU 192 em duas coÍes, medindo
15x25cm. Tamanhos: PP, P, M, G, GG e XG.

âÃ CONFECÇÃO DE CAMISAS SAMU, COR AZUL 200,000 UNIDADE

Especificação : Cor azul , malha piquet com recofte nas laterais e
ombro, gola polo. Aplicação seigráfica no peito (lado esquerdo) o
emblema do SAMU 192 em duas cores, medindo 7x11 cm e acima a
funçáo (coNDuToR, MÉDtco, ENFERME'RO E TÉCNICO DE
ENFERMAGEM). A/as cosÍas SAMU 192 em duas cores, medindo
15x25cm. Tamanhos: PP, P, M, G, GG e XG.

36 CONFECÇÃO DE MACACÃO PADRONIZADO DO SAMU 40,000 UNIDADE
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EspecificaÇão : a) Tecido: Pé encolhido, tipo saia 21, peso 221 g/m2,

largura 1,61, composto por 67% fibra de poliéster e 33 % de frbra de
algodáo, tipo terbim ou similar, tingimento em cores frmes, Íes,SÍerÍes
ao uso e lavagens, na cor azul marinho padrão 519 da caftela de @res
da Santista.c) Modelo: Costuras duplas Abeftura frontal, zíper aparente
(máster fino) na cor do tecido. d) Frente: code reto gola Padre, medindo
03 cm de aftura, transpassada, regulável com velcro. Com ombreiras
(proteção) nos ombros, fonada com fibra 6 mm e matelassada,
Embutida na gola, indo da frente até a pala das costas (embutida). Com
dois ôolsos (tipo profissional), medindo 28 cm de altura por 20 cm de
largura abertura da boca medindo 23 cm (tipo faca), Pespontado com
duas costuras. 03 cm abaixo dos ôolsos fronta,s, será confeccionado os
bolsos /aterars, medindo 19 cm de laryura por 20 cm de altura (com
prega fêmea no meio), com lapela medindo 07 cm de largura, presa
com velcro de 2 cm de laeura por 08 cm de comprimento (devidamente
centralizado). 03 cm abaixo dos bo,sos /atera,s, será aplicado ioelheira
(proteção), oval medindo aproximadamente 22 cm, fonada com fibra 6
mm e matelassada.e) Mangas: acabamento @fte reto nos punhos, com
lingüeta reguladora com velcro. Medindo 03 cm de largura por 17 cm de
compimento. Com lingüeta intema medindo 03 cm de largura por 20
cm de comprimento, acabamento com caseado. Na pafte extema será
colocado um botão (logo abaixo da película) para prender a lingüeta (de
forma qL,e possa ser usado como mangas longas e curtas)., CosÍas:
Com pala, com duas pregas fundas (para dar movimento). Na cintura,
elástico de 4 cm de largura com aprcximadamente 20 cm de
compimento (sentido horizontal) e lingüeta reguladora, logo após
termino do elástico, medindo 03 cm de largura por aproximadamente 15
cm de comprimento (sentido horizontal)das cosÍas para frente,prcsa
por velcro ( de foÍma que a peça possa ser alusÍada na cintura). Com
dois bolsos atrás, medindo 15 cm de largura por 17 cm de altura, @m
lapela medindo 07 cm de larguÍa, presa com velcÍo de 2 cm por 08 cm
de comprimento.g) Faixas Coloidas: Em 100% poliéster, Í,as cores
laranja e vermelha, medindo 2 cm de laryura. Sera aplicada nas laterais,
sendo que a laranja ficará embutida na ombreira e na cava e a vermelha
da cintura para baixo. h) Nas mangas: Embutida na película até o punho
(laranja na frente e vemelha atrás). (no meio da manga, de foma que
quando vestida fique na frente da peça).i) Faixas ReÍletivas: de 5cm, na
cor prata (altamente refletiva). Com revestimento em plástico
transparentej) Na frente e mangas: Logo abaixo da cava e dos
logotipos do SAMU aplicados.k) Nas pernas: Logo abaixo da ioelheira
(frente e costas).., Nas coslas: No sentido veftical, aplicada em cima
das prcgas, embutida na pala até a cintura (03 cm acima do elástico).m)
Bordados: Frente, na altura do peito (emblema do Samu 192, medindo
07 cm x 11 cm) logo acima será bordada na cor branca a função do
seNidor.n) Manga DiÍeita: Emblema do Samu 192, medindo 07 cm x 11

cm. E Manga Esquerda: Emblema da Bandeia do Município, medindo
07 cm X 11 cm.o) Costas: Emblema do Samu 192, medindo 15 cm X 25
cm. Tamanhos: P M G GGexG

300.000 UNIDADE5t CONFECÇÃO DE CAMISAS,COR VERDE

Especificação : em tecido piqué,com gola polo aplicaÇão serigráfica na
frente e custas com ribana de cor na gola e mangas . Com logomarca
da HMEC. Tamanhos: P, M,G e GG.

400,000 UN IDADE38 CONFECÇÃO DE CAMISA GOLO POLO, COR VERDE
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Especificação : com gola polo manga cufta em Algodão fio 30, Para
Agente Administrativo, Agente de Portaria e Maqueirc. Logomarca da
HMEC de acordo padrão do Ministério da Saúde- Logomarca colorida.
Tamanhos: P M GeGG

39 coNFECÇÃo DE LENcoL cou Eúsrrco nouLTo 200,000 UN IDADE

Especificação : em tecido bim pan cama adulto com elástico com
tamanho 2,20 x 1 ,20 logomarca HMEC coloida.

40 coNFECÇÃo DE LENÇoL coM Eúsrco TNFANTTL 100,000 UNIDADE

EspecificaÇão : em tecido bim para cama adulto com elástico com
tamanho 2,00 x 1,20 logomarca HMEC colorida.

41
coNFECÇÃo DE LENÇoL coM Eúsrco PARA BERço
HOSPITALAR 150,000 UN IDADE

EspecificaÇão : confeccionado em tecido hospitalar. Cor verde,
dimensão do colchão 1,50 x 0,60 cm. Logomarca HMEC colorida.

coNFECÇÃo DE LENÇoL CoM EúSTICo PARA CAMA
HOSPITALAR 200,000 UN IDADE

Especificação : confeccionado em tecido hospitalar. Cor verde,
dimensão do colchão 1,90 x 0,90 cm. logomarca HMEC colorida.
coNFECÇÃo DE LENÇoL SEM EúSTICo ADULTo HMEC 450,000 UN IDADE

EspecificaÇão : em tecido planilha com 1oo%algodão para cama adulto
medindo 2,40 x 1 ,40 cm. Com logomarca da HMEC. Iogomarca coloida.
coNFEcÇÃo DE LENÇoL srla rúsrrco TNFANTTL 470,000 UNIDADE

Especificação: em tecido planilha bim com 100yo algodão para cama
infantil cor branca medindo 2,00 x 1,20 cm. Com logomarca coloida.

45
CONFECçÃO DE LENÇOL SEM ELÁSTICO PARA BERçO
HOSPITALAR 200.000 UNIDADE

Especificaçáo :em tecido planilha brim com 100% algodão para ber@
(pediatra) medindo 1,50 x 1,00 cm. Com logomarca colorida

46 LENÇoL PARA MESA CLINICA MED: 1,80X0,60 CM 300,000 UNIDADE

Especificação : em platilha branca. Medidas arpoximadas: 1,80 x o,ffi
cm com logomarca colorida

47 CONFECCÃO DE LENÇOL COM ELASTICO PARA CAMA INFANTIL 250,000 UNIDADE

Especificação : em platilha bim cor branca med. 2,00 x 1,20 cm, com
loqomarca colorida

48
CONFECÇÃO DE UNIFORME PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS
GERAIS (AGENTE DE LIMPEZA) 300,000 UNIDADE

EspecificaÇão : composto por camisa prcfissional é confeccionado em
Brim, oferecendo excelente durabilidade, resistência à rasgos e
abrasões em geral. A calÇa em bim é meio cós meio e/ast co, possui
quatro bolsos chapados e passante para o cinto. Pode ser utilizado nas
mais diversas atividades onde o Unifoíme exige mais resistência para
os trabalhos mais pesados. Cor conforme exigido pelo Ministério da
Saúde. logomarca colorida. Tamanhos: P, M, G e GG.

49 TECIDO BRIM GROSSO AZUL 100,000 METRO
50 TECIDO BRIM GROSSO LONADO ALGODAO CRU í00,000 METRO

TECIDO BRIM GROSSO VERDE BANDEIRA 100,000 l\,lETRO
52 TECIDO PERCAL P/ CONFECÇÃO DE LENÇOL '100,000 I\íETRO

Especifícacáo ; cores diversas
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

53
CONFECÇÃO DE CAMISETA COM SUBLIMAçÃO NA COR
BRANCA 400

Etdõiàdo
do Carajás

000

EspeciÍicação : de malha poliester c/ sublimação na frente e costa,
manga cuta, com bana dupla nas mangas e bana para campanhas, na
cor branca

300,000 UNIDADE54
coNFEcÇÃo DE CAMTSETA coM suBLtMAÇÃo NA coR
VERMELHA

Específicação : ConfecçÃo de Camiseta de malha poliester c/
sublimação na frente e costa, manga cufta, com bana dupla nas
manqas e bana, para campanhas, na cor vetmelha

55
coNFEcÇÃo DE CAM|SETA GoLA polo coM suBLrMAÇÃo NA
COR: VERMELHA 300,000 UN IDADE

Especificação : Confecçào de Camiseta de malha poliester d
sublimação na frente e costa, campanhas, na cor vermelha Camiseta
eola polo cJ sublimaeão no bolso

300,000 UN IDADE56 coNFEcÇÃo DE UNTFoRME PARA MEDtcos
Especificaçáo : Confecção de Uniforme para médicos e enfermeiros
(calça de bim e camisa de percal) cores divel.sas Tamanhos: P, M, G e
(, (r.

UNIDADE57 CoNFECÇÃo DE UNIFoRME PARA TECNICO OE ENFERMAGEM 300.000

Especificação : (calça de brim e camisa de percal) cores dlversas
Tamanhos: P, M, G e GG.

300,000 UNIDADE58 CONFECÇÃO DE JALECO SEM MANGA

Especificação : descição: tecido Ortod com a logomarca coloida da
SMS e o setor de dest ro

100.000 UN IDADE59 CONFECÇÃO DE CALÇA COMPRIDA TECIDO PERCAL

Especifrcação : Calça compida de Ecido percal Tamanhos: P, M, G e
(r(r-

150,000 UN IDADEfrU CONFECÇÃO DE CONJUNTO PARA ATENDENTE DE OXFORD

EspecificaÇão: calça e camisa Tamanhos: P, M, G e GG
200,000 UN IDADE61 CAMPO DUPLO P/ EMBALAGEM 2X2M.

EspecificaÇão : Campo duplo p/ embalagem 2x2m
200,000 UNIDADE62 CAMPO DUPLO P/ EMBALAGEM 6OX6O CM

EspecificaÇão : Campo duplo p/ embalagem 60x60 cm
200,000 UNIDADEô3 CAMPO DUPLO P/ EMBALAGEM 8OX8O CM

UN IDADE200,00064 CAMPO DUPLO P/ PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 9OX9O CM
200,000 UNIDADE65 cAMpo FENESTRADO 6OX6O (ORIFíC|O OUADRADO 5,5CM)
'150,000 UNIDADE66 CONFECÇÃO DE LENÇOL PARA CAMA HOSPITALAR (LEITO)

Especificação: tecido percal com elástia e a logomarca da secretaia
de saúde e setor de destino.

50,000 UNIDADEoí BIOMBO DE TECIDO BRIM COM 3 METROS LAPP COMPLETO

EspecificaÇão : contendo (01 capote de 02 metros, 01 pano duplo 2x2,
01 pano duplo 1 ,60x1,60, 01 pano duplo 1,20x1 ,20 em algodão cru)

100,000 UNIDADE68 CONFECÇÃO DE BATAS DE TECIDO
Especificação : tecido popeline para paciente com logomarca colorida
Tamanhos: P, M, G e GG

UN IDADE69
CONFECÇÃO DE CAPOTE DE TECIDO BRIM . (TAMANHO: 02
METROS) 200,000
Especificacão : na cor verde, com logomarca coloida-
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Especificação : cor branco, com identificador ?U? e numeração de 01 a
40 resistentes aos processos de lavagem, todo persnalizado cam
logomarca do hospital (com aproximadamente 10 a 12 logos HMEC
tamanho 20 cm x 15 cm por peça), costuras reforçadas para maior
durabilidade da Wça, em tecido profissional resistente à lavagem
industrial e hospitalar, percal, 180 fios, 100% algodão, sem elástico,
com encaixe de 20cm para colchão

71 CONFECÇAO DE LENÇOL PARA ENFERMARIA 180 CM X 25OCM 100,000

Especificação : cor branco, com identificador ?E? e numeração de 01 a
250 resrstentes aos p/ocessos de lavagem, todo personalizado com
logomarca do hospital (mm aproximadamente 10 a 12 logos HMEC
tamanho 20 cm x 15 cm por peça), co§uras reforçadas para maior
durabilidade da peÇa, em tecido pÍofissional res,stente à lavagem
industrial e hospitalar, percal, 180 fios, 100oÁ algodão, sem elástico.
CONFECÇÃO DE LENÇOL PARA CONSULTORIO 70 CM X 160 CM 200,000

Especificação : cor verde água, com identificador ?C? e numeraçáo de
01 a 60 resistentes aos processos de lavagem, todo personalizado com
logomarca do hospital (com aproximadamente 10 a 12 logos HMEC
tamanho 20 cm x 15 cm por peça), costuras reforÇadas para maior
durabilidade da peça, em tecido profissional reslsÍente à lavagem
industrial e hospitalar, percal, 180 tios, 100% algodão, sem elástico,
com encaixe de 20 cm para colchão

t5
CONFECçÃO DE LENÇOL PARA EMERGÊNCIA,/AMBULANCIA 90
CM X 2OO CM 50,000

Especificação : cor branco, com identiticador ?EM? e numeração de 01
a 250 resrsÍenÍes aos p@cessos de lavagem, todo personalizado com
logomarca do hospital (com aproximadamente 10 a 12 logos HMEC
tamanho 20 cm x 15 cm por peça), costuras reforÇadas para maior
durabilidade da peça, em tecido proíissional resislente à lavagem
industrial e hospitalq!, percal, 180 fios, 100% algodão, sem elástico

74 CONFECÇAO DE LENÇOL PARA ENFERMARIA INFANTIL 80,000 UNIDADE

Especificação : cor branco, com identifícador ?l? e numeraÇâo de 01 a
50 res,sÍenÍes aos processos de lavagem, todo personalizado @m
logomarca do hospital (com aproximadamente 10 a 12 logos HMEC
tamanho 20 cm x 15 cm por peça), co§uras reforçadas para maior
durabilidade da peça, em tecido profissional reslsÍerte à lavagem
industrial e hospitalar, percal, 180 fios, 100% algodão, sem elástico

75 CONFECÇÃO DE LENÇOL PARA AMBUúNCIA 90 CM X 2OO CM, 90,000 UNIDADE

Especificação : or bran@, com identifrcador ?A? e numeraÇão de 01 a
60 resrsÍentes aos processos de lavagem, todo personalizado @m
logomarca do hospital (com aproximadamente 10 a 12 logos HMEC
tamanho 20 cm x 15 cm por peça), costuras reforçadas para maior
durabilidade da peça, em tecido proÍissional res,SÍenÍe à lavagem
industrial e hospitalar, percal, 180 fios, 100% algodão, sem elástico

76
CoNFECÇÃO DE LENÇOL PARA CENTRO C|RÚRGICO 80 CM X
11OCM '150,000 UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ELdõtátto

do Carajás

70 CONFEC DE LEN OL PARA ULTRASSOM 90 CM X 170 CM 50,000 UN IDADE
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Eldiifádo
do Carajás

Especificação : cor branco, com identncador ?CC? e numeração de 01
a 70 resrstenÍes aos processos de lavagem, todo personalizado com
logomarca do hospital (am aproximadamente 10 a 12 logos HMEC
tamanho 20 cm x 15 cm por peça), co§uras reforçadas para maior
durabilidade da peça, em tecido profissional resrbÍentê à lavagem
industrial e hos 180 fios 100% odão sem elástico
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77 coNFECÇÃo DE LENÇoL PARA ENDoscoptA 70 cM x 160 cM 50,000 UNIDADE

Especificação : cor verde água, com identificador ?ED? e numeração
de 01 a 40 resrsÍertes aos processos de lavagem, todo personalizado
com logomarca do hospital (com aproximadamente 10 a 12 logos
HMEC tamanho 20 cm x 15 cm por pça), costuras reforçadas para
maior durabilidade da NÇâ, em tecido profissional resistente à lavagem
industrial e hospitalar, percal, 180 ftos, 100% algodào, sem elástico,
com encaixe de 20 cm para colchâo

78 CONFECÇÃO DE LENÇOL PARA PEDIATRIA 70 CM X 145 CM, 100,000

Especificação : cor branco, com identiticador ?P? e numeração de 01 a
50 resrstenÍes aos processos de lavagem, todo personalizado com
logomarca do hospital (om aproximadamente 10 a 12 logos HMEC
tamanho 20 cm x 15 cm por peça), costuras reforÇadas para maior
durabilidade da peça, em tecido profissional reslsfenÍe à lavagem
industrial e hospitalar, percal, 180 fios, 100% algodão, sem elástico,
com encaixe de 20 cm para colcháo

79 CONFECÇÃO DE LENÇOL PARA MÉDICOS 195 CM X 250 CM 200,000 UNIDADE

Especificação : cor azul claro, com identificador ?M? e numeração de
01 a 20 resistentes aos processos de lavagem, todo personalizado com
logomarca do hospital (@m aproximadamente 10 a 12 logos HMEC
tamanho 20 cm x 15 cm por peça), costuras reforÇadas para maior
durabilidade da peça, em tecido profissional res,StenÍe à lavagem
industrial e hospitalar, percal, 180 fios, 100% algodão. sem elástico

80 100,000 UNIDADE

Especificaçâo : em algodão cru, brim pesado, costuras reforçadas para
maior durabilidade da peça, em tecido profissional resistente à lavagem
industial e hospitalar
CoNFECÇÃO DE CAMPO C|RÚRGTCO GRANDE 230 CM X 230 CM, 150,000 UN IDADE

Especifícação : em algodão cru, brim pesado, costuras reforçadas para
maior durabilidade da peça, em tecido profissional resistente à lavagem
industrial e hospitalar

82 100,000 UNIDADECoNFECÇÃO DE CAMPO C|RÚRG|CO MEDTO 170 CM X 170 CM

Especificação : em algodão cru, brim pesado, costuras reforçadas para
maior dunbilidade da Wça, em tecido profissional resistente à lavagem
industial e hospitalar
CoNFECÇÃO DE CAMPO CIRÚRGTCO PEQUENO 150 CM X 150
CM 120,000 UNIDADE

Especificação : em algodâo cru, bim pesado, costuras reforçadas para
maior durabilidade da peça, em tecido profissional resistente à lavagem
industrial e hospitalar
CONFECÇAO DE CAMPO PARA BANDEJA 80 CM X 80 CM 120,000 UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICTPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE

TRAVESSA CC 80 CM X 140 CM

81



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA IIUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Etdõ?ádo

do Carajás

Especiftcação : em algodão cru, brim pesado, costuras reforçadas para
maior durabilidade da o€iça, em tecido profissional resistente à lavagem
industrial e alar
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'120,000 UNIDADE85
coNFECÇÃo DE CAMISoLA cIRÚRoIcn ToruCA, COM MANGA
TAMANHO: P

EspeciticaÇão : abefta atrás, com manga cufta, gola redonda, atrás lrês
tiras de amarra na pafte supeior, central e infe o\ na cor verde água,
tamanho P, tecido brim leve 100% algodão, costuras reforçadas para
maior durabilidade da peça, em tecido profissional reslstente à lavagem
industial e hospitalar

120,000 UNIDADE86
coNFECÇÃo DE cAMtsoLA ctRúRGrcA LoNGA, coM MANGA,
TAMANHO: M

Especificação : abefta atrás, com manga cuta, gola redonda, atrás três
tiras para amarra na parte su@rior, central e inferior, na cor verde água,
tamanho M, tecido brim leve 1@% algodão, costuras reforçadas para
maior durabilidade da peça, em tecido protissional resistente à lavagem
industrial e hospitalar

'120,000 UN IDADE87
CONFECÇÃO DE CAMISOLA CIRÚRGICA LONGA, COM MANGA,
TAMANHO: G

EspecificaÇão : aberta atrás, com manga cufta, gola redonda, atrás Írés
tiras de amarra na pafte superior, central e inferior, na cor verde água,
tamanho G, tecido brim leve 100o/o algodão, costuras reforçadas para
maior dunbilidade da Wça, em tecido profissional resistente à lavagem
industial e hospitalar

UNIDADE120,00088
CONFECÇÃO DE CAMISOLA CIRURGICA LONGA, COM MANGA,
TAMANHO: GG

Especificação : aberta atrás, com manga cuta, gola redonda, atrás Írés
tiras de amana na pafte superior, central e infeior, na cor verde água,
tamanho GG, tecido bim leve 100% algodão, costuras reforçadas para
maior durabilidade da peça, em tecido profissional resistente à lavagem
industial e hospitalar

120,000 UNIDADE89
CoNFECçÃO DE CAMTSOLA CIRÚRGTCA LONGA, TNFANTIL,
TAMANHO: ATE 06 ANOS

Especificação : abefta atrás, com manga cuda, gola redoúa, atrás tíÉs
tiras de amana na pafte superior, central e infeior, na cor verde água,
com detalhes infantis, tamanho até 6 anos, tecido bim leve 100%o

algodáo, costuras reforçadas para maior durabilidade da peça, em
tecido profissional resistente à lavagem industrial e hospitalar

UNIDADE90
CONFECÇÃO DE CAMISOLA CIRÚRGICA LONGA, INFANTIL,
TAMANHO: ATE 10 ANOS

Especiticação : abeda atrás, com manga cuda, gola redonda, aÍrás Írês
tiras de amarra na patte superior, central e inferior, na ar verde água,
com detalhes infantis, tamanho de 6 a 10 anos, tecido bim leve 100o/o

algodáo, costuras reforçadas para maior durabilidade da peça, em
tecido profissional resistente à lavagem industial e hospitalar.

120,000 UNIDADE9'r CAMPO RN 120 CM X 120 CM

Especificação : em algodão cru, bim pesado, em tecido profissional
res,stente à lavagem industrial e hospitalar

240,000 UNIDADE92 COBERTOR HOSPITALAR ADULTO TAM: 2,20 M X 1,50 M

120,000



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Etdõiátlo

do Carajás

Especificação : adulto, solteiro, confeccionado em tecido composto de
65% poliéster 15yo acrílico 10% algodão 5% polipropileno 5%o viscose
pré-encolhido antialérgico e antimofo que não retenha umidade, com
tratamento Anti-flame, pÉ-encolhido, ,sentos de qualquer defeito,
bordas acabadas, dimensões minimas de 2,20 m x 1,50 m, logomarca
padrão da unidade bordada no centro do cobertor em cores firmes e
claras resistente a la industríal e h r.

93 COBERTOR HOSPITALAR INFANTIL, TAM: 1,10X0,90 CM 240,000 UNIDADE

Especificação : antialérgico e antimofo, composto de 65% poliéster 15%
acrílico 10yo algodão 5% polipropileno 59/o viscose pre-encolhido
dimensões minimas medindo 1,10 metros de comprimento 0,90 metros
de largura na cor estampada infantil com tratamento Anti-fbme, pré-
encolhido, Àentos de qualquer defeito, bordas acabadas, logomarca
padrão da unidade bordada no centro do cobeftor.

94
CoNFECÇÃO DE CAMPO C|RÚRG|CO 1,20 M X 1,20 M,
FENESTRADO 30 CM X 30 CM, 120,000 UNIDADE

Especificação : brim pesado azul escuro 100% algodão profissional,
costuras reforçadas para maior durabilidade da peça, em tecido
profissional resistentg à lavagem industrial e hospitalar.

95 120.000 UN IDADE

Especificação : brim pesado azul escuro 100yo algodão cru profissional,
costuras reforÇadas para maior durabilidade da peça, em tecido
plgÍssional resistente à lavagem industrial e hospitalar.

Ytr coNFEcÇÃo DE ALECo cuRTo FEMtNtNo, TAMANHo M '100,000 UN IDADE

EspecificaÇão: oxford 100yo poliéster, bnnco, tamanho M, gola
tradicional, manga longa, 2 bolsos frontais na pafte infetior, cinta nas
costas, boÍôes brancos de casa yisíyerS, com logotipo do hospital na
pafte superior esquerda, costuras reforçadas para maior durabilidade
da peça, em tecido profissional resistenÍe à lavagem industrial e
hospitalar.

97 CONFECÇÀO DE JALECO CURTO FEMININO, TAMANHO G 100,000 UNIDADE

Especificação : oxford 1009/o poliéster, branco, tamanho G, gola
tradicional, manga longa, 2 bolsos frontais na pafte inferior, cinta nas
cosÍas, ôoÍões brancos de casa yis/yers, com logotipo do hospital na
pafte superior esquerda, costuras reforÇadas para maior durabilidade
da peÇa, em tecido profissional resr'sÍerÍê à lavagem industial e
hospitalar.

98 CONFECÇAO DE JALECO CURTO FEMININO, TAMANHO GG 150,000 UN IDADE

EspecificaÇão : ortord 100% poliester, bnnco, tamanho GG, gola
tradicional, manga longa,2 bolsos frontais na pafte iníerior, cinta nas
costas, ôoÍôes brancos de casa yis/ye,s, com logotipo do hospital na
pafte superior esquerda, costuras reforçadas para maior durabilidade
da peça, em tecido profissional resislenre à lavagem industial e
hospitalar.

99 150,000 UNIDADE
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CoNFECÇÃO DE CAMPO CIRÚRG|CO í,20 M X í,20 M,
FENESTRADO 40 CM X 40 CM

CoNFECçÃO DE JALECO LONGO UNTSSEX BRANCO, TAMANHO
M



GOVERNO DO ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS

SECRETAR]A MUNICIPAL DE SAÚDE
Eldôfátlo

do Carajás

Especificação : Ortord composto em pol,éster un,ssex ôranco, tamanho
M, gola tradicional, manga /onga, 3 bolsos ftontais, abeúuras laÍeraÀ
para acesso ao bolsos da calça, cinta nas costas, com logotipo do
hospital na pafte supeior esquerda, costuras reforçadas para maior
durabilidade da peça, em tecido profissional resisÍenÍe à lavagem
industrial e h talar. Botões de casas vrsivers
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UN IDADE150,000coNFECÇÃo DE JALEco LoNGo TAMANHo G uNtsEX100

Especificação : ortord composto em poliéster unissex branco, tamanho
G, gola tradicional, manga /onga, 3 bolsos frontais, abefturas /aÍerals
para acesso ao bolsos da calÇa, cinta nas cosÍas, coÍn logotipo do
hospital na pafte superior esquerda, costuras reforçadas para maior
durabilidade da peça, em tecido protissional resislenÍe à lavagem
industial e hospitalar. Botões: brancos, de casa§ !4§!vel§

150.000 UN IDADE101 DE JALECO LONGO TAMANHO GG UNISEXcoNFECÇÃo

Especificação : ortord composto em poliéster unissex branco, tamanho
GG, gola tradicional, manga longa, 3 bolsos fronta,s, abefturas laterais
para acesso aos borsos da calça, cinta nas cosfas, com logotipo do
hospital na pa,le superior esquerda, costuras reforçadas para maior
durabilidade da peça, em tecido profissional res,sÍenÍe à lavagem
industial e hospitalar. Botões: brancos, de casas visíveis

150,000 UNIDADE102
CONFECçÃO DE PIJAMA CIRÚRGICO HOSPITALAR UNISSEX,
AZUL ESCURO. TAMANHO P

Especificaçáo : conteccionado em brim pesado 100% algodão
profissional, costuras reforçadas para maior durabilidade da peça,

reslstente à lavagem industrial e hospitalar. Blusa: manga cufta, sem
gola com decote em V, 01 bolso superior esquerdo @m o logotipo do
hospital, com 02 bolsos na parte inferioL Calça: Possui do,s bolsos
frontais em faca, com elástico na cintura e cordão para aiustes. Com
identificador ?P? e numeração de 01 a 25 na blusa e na calça
res,slenÍes aos p/ocessos de lavagem

UNIDADE'150,000103
CONFECÇÃO DE PIJAMA CIRÚRGICO HOSPITALAR UNISSEX,
AZUL ESCURO, TAMANHO M

Especificação : confeccionado em bim pesado 10oyo algodão
profissional, costuras reforçadas para maior durabilidade da peça,
resrstenÍe à lavagem industríal e hospitalar. Blusa: manga cufta, sem
gola com decote em V, 01 bolso superior esquerdo com o logotipo do
hospital, com 02 bolsos na pade inferbt. Calça: Possui dols ôolsos
frontais em faca, com elástico na cintura e cordão para aiusÍes. Com
identificador ?M? e numeração de 01 a 40 na blusa e na calça
res/sÍenÍes aos rocessos de /ava

150.000 UNIDADE
CONFECÇÃO PIJAMA CIRÚRGICO HOSPITALAR UNISSEX, AZUL
ESCURO TAMANHO G104



GOVERNO OO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Eldõtâtlo

do Carajás

Especificação : confeccionado em bim pesado 100% algodão
profissional, costuras reforçadas para maior durabilidade da peça,
resisÍerte à lavagem industrial e hospitalar. Blusa: manga cufta, sem
gola com decote em V, 01 bolso superior esquerdo @m o logotipo do
hospital, com 02 bolsos na pafte inferior. Calça: Possul dols ôolsos
frontais em faca, com elástico na cintura e cordão para ajustes. Com
identifícador ?G? e numeração de 01 a 30 na blusa e na calça
reslslenfes aos de la

2.1. A execução do serviço em tela atenderá às necessidades da(o) Secretaria Municipal

de Saúde de Eldorado dos Carajás.

2.2. Os uniformes fazem parte de material de proteção individual, destinados a

proteção contra riscos capazes de ameaçar a segurança e saúde do trabalhador sendo de

relevância para identificação dos servidores municipais, transmitido maior credibilidade,

profissionalismo e segurança além preservar a integridade física das equipes de trabalho. De

acordo com a ANVISA, agencia nacional de vigilância sanitária, estão presêntes nos

uniformes hospitalares entre 106 e 108 bactérias por 100 cm2de tecido, sendo imprescindível
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105
coNFECçÃO DE PIJAMA CtRÚRGTCO HOSPTTALÂR UNTSSEX,
AZUL ESCURO, TAMANHO GG í 50,000 UNIDADE

Especificação : confeccionado em brim pesado 100% algodão
profissional, costuns reforçadas para maior durabilidade da peça,
resisÍerÍe à lavagem industial e hosprtabr. Blusa: manga cutta, sem
gola com decote em V, 01 bolso superior esquerdo @m o logotipo do
hospital, com 02 bolsos na parte infenor. Calça: Possui dor's ôolsos
frontais em faca, @m elástico na cintura e cordão para ajustes. Com
identiflcador ?GG? e numeração de 01 a 20 na blusa e na calça
resrsÍenÍes aos processos de lavagem.

'106
coNFECçÃO DE PTJAMA CrRÚRGTCO HOSPTTALAR UNTSSEX,
AZUL ESCURO, TAMANHO XGG 150,000 UNIDADE

Especificação: confeccionado em brim pesado 1OO% algodão
profissional, costuras reforçadas para maior durabilidade da peça,
resrstenÍe à lavagem industrial e hospitalar. Blusa: manga curta, sem
gola com decote em V, 01 bolso supeior esquetdo @m o logotipo do
hospital, com 02 bolsos na pafte inferior. Calça: Possui do,b bolsos
frontais em faca, com elâstico na cintuft e cordão para a./usÍes. Com
identificador ?XGG? e numeração de 01 a 06 na blusa e na calça
res/stenÍes aos processos de lavagem.

107
CoNFECçÃO DE CAMTSA T|PO GOLA POLO: COM BOTÓES DE
PRESSAO. 200,000 UN IDADE

Especificação : na cor branca. Fio 30 com a logomarca da VIGIL,ANCIA
AMBIENTAL no lado esquerclo. /Va cosra escrita: COORDENAçÃO.
Tamanhos: P, M, G e GG.

2.0. JUSTIFtCATTVA.
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cuidados especiais no manuseio e limpeza das peças, evitando contaminação não só dos

pacientes mas dos profissionais de saúde. Assim se justifica face ao interesse público

presente na necessidade da contratação.

2.3. Para a apura$o dos serviços demandados neste Termo de Referência, foi

realizada levantamento das necessidades das unidades que estão vinculadas a

esta secretaria paÍa obter a demanda estimada, de forma a adequar às

necessidades da Administraçâo observando o menor custo-benefício.

3.0. FORMA DE PRESTAçÃO DOS SERVIçOS

3.1. A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais,

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução

contratual.

O objeto deverá ser entregue parceladamente, mediante a expediçâo de Ordem de

Serviço pelo Setor Competente, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de

10 (dez) dias a contar da data do recebimento da respectiva ordem de serviço.

Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento,

encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e

indiretamente do fomecimento do objeto desta licitação, correrão por conta

exclusiva da contratada.

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatícío entre os empregados da

Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre

estês que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

4.1. As despesas oriundas desta contratação serão classificadas nas seguintes

dotaçôes: Orgão 13 - Fundo Municipal de Saúde, Projeto/Atividade'. 2.042 - Manut. Da

Atenção Primária em Saúde, 2.037 - Funcionamento da $c. De Saúde, 2.040 - Manut- Prog.

Estratégia Saúde da Família, 2.048 - Manut. Do Programa de Agentes Comunitários - PACS,

2.050 - Atendimento de média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, 2.051
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- Funcionamento dos Postos de Saúde, Funcionamento do Hospital Municipal, 2.054 -
Funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, 2.055 - Mânut. Do Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, 2.057 - Manutenção de Outros Programas de

Transf. Do FNS, 2.058 - Manutênção do Programa Vigilância Sanitária, 2.059 - Manutençâo

do Programa de Vigilância Epidemiológica, Classificaçáo Econômica: 3.3.90.39.00 - Oukos

Serv. De Terceiros Pessoa Jurídica, 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

5.0. OBRTGAÇÕeS OA CONTRATADA.'

5.1. A Contratada obriga-se a:

5.1.'1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e

de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das

cláusulas contratuais;

5.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expênsas, no

total ou em parte, no prazo estipulado pela contratante, os serviços efetuados

em que se verificarem vÍcios, defeitos ou incorreções resultantes da execução

ou dos materiais empregados, a critério da Administração;

5.í.4. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais

e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores,

prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros;

5.1 .7. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos

serviços a serêm executados, de conformidade com as normas e determinações

em vigor;

5.1.8. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos

empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais

devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
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5.Í.9. Responsabilizar-se por todas as obrígações trabalhistas, sociais,

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja

inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

5.í.í 0. lnstruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações

da Administraçáo, inclusive quanto ao cumprimento das Normas lnternas,

quando for o caso;

5.1.11. Relatar à Adminiskação toda e qualquer irregularidade veriÍicada no

decorrer da prestação dos serviços;

5.í.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis

anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem

permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre;

5.1.13. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

na licitação;

5.í.í4. Não transÍerir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,

as obrigaçôes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está

obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na

minuta de contrato;

5.1.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento

dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis

decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o

previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento

ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos

incisos do §'lo do art. 57 da Lei no 8.666, de 1993. -
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6.0. oBRIGAÇOeS Oa CONTRATANTE.

6.1. A Contratante obriga-se a:

6.1.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa

desempenhar seus serviços de acordo com as determinaçôes do Contrato, do

Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;

6.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por meio de

servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas

detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados

eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade

competente para as providências cabíveis;

6.í.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma

do contrato;

6.1.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em

compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.0. CoNTROLE DA EXECUçÃO OOS SERVIÇOS.

7.1. O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos

serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito

cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente designado,
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6.í.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada,

de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeiçóes

no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
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na forma da legislação vigente.

ELDORADO DO CARAJAS - PA, 12de abril de 2O22

Aldeni Aires
o UN
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