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cTERMO DE REFERÊNCIA

í. DO OBJETO

o ãúBRG

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIo GASoSo
MEDICINAL, UNIFICADOR E MASCARA PARA REGULAR OXIGÊNIO
MEDICINAL, REGULADOR DE PRESSÃO PARA CILINDRoS MEDIGINAIS PARA
ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICTPAL DE SAUDE DO
MUNIGÍPIO DE ELDORADO DO GARAJÁS de acordo com as especificaçÕes
contidas neste Termo de Referência.

2. JUSTIFIGATIVA

Justifica-se, pela necessidade de uso do continuo Hospital Municipal, Ala/Covid 1g e
Atenção Primaria em Saúde, devido à alta demanda por tal insumo, sendo o mesmo
primordial para o atendimento de pacientes vítimas da pandemia do novo Corona
Vírus e pacientes em geral. Neste aspecto, é de fundamental importância a
aquisição de Oxigênio Medicinal em Cilindros, para atender as necessidades de
todos os usuários, haja visto que oxigênio medicinal é indispensável ao tratamento
de enfermidades respiratórias bem como um dos principais insumos para o
tratamento do vírus da Covid-19. Por essa razâo deve se providenciar a essa
aquisição em caráter de urgência, que visa equipar a sala de atendimento de
urgência e emergência e no transporte de pacientes, situada nas dependências do
hospital municipal, para que esta funcione adequadamente como uma sala de
estabilização de internamento/isolamento. Haja vista sua importância e utilidade
para o interesse público, deve se estar a disposição continuadamente para sanar
quaisquer eventualidades que necessitem de seu uso.

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal,
integralmente, nas Leis Federais no 10.52012002 e no 8.666/1gg3, Lei ComplemeÀtar
no 12312006 e demais legislaçÕes aplicáveis a este evento e nas condições e
exigências descritas no Edital e nas demais prescriçÕes legais aplicávêis ao
assunto.

4. DESCRTÇÃO DOS PRODUTOS/SERV|ÇOS
4-1. O quantitativo e a descrição tecnica dos produtos/serviços estão descritos
abaixo:

ITEM DESCRTÇÃO QUANT. UNIDADE

1 OXIG NIO GASOSO MEDlClNAL DE í,OOM3
GRAU DE PUREZA MíNIMA DE 99,5%, SÍNAAOIO OZ,
CARACTERISTICAS FíSICO OUÍUiCNS INODORO, INSIPIDO,
NÃo INFLAMAVEL, coMBURENTE, PESo MoLEiULAn :I,ggaa,
PRODUTO SEM EFEITO TOXILÓGICO, COM COMODATO DE
CILINDRO

500 METRO
CUBICO

2 oxtG NIO GASOSO MEDICINAL DE 2,5M3
GRAU DE PUREZA MíNIMA DE 99,5%, SíMBOLO 02,
CARACTERISTICAS FÍSICO QUíMICAS INODORO, INSIPI DO

500 METRO
CUBICO
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NÃo ITTInMAVEL, coMBURENTE, PESo MoLECULAR 31,9988
PRoDUTo SEM EFEITo roxllÓclco, CoM CoMoDATo DE
CILINDRO.
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sua data e

5.1. Os produtos/serviços serão requisitados conforme a competente ordem de
compra/serviço espedida pela CONTRATANTE e deverão ser prestadas e/ou
entregues na sede do município;
5.2. A CONTRATADA, deverá entrega os produtos/serviços de imediato.
5.3. A fiscalização e aceitação do objeto serão do orgão responsável pelos atos de
controle e administração do contrato decorrente do processo de licitação, atraves de
servidores da Unidade Administrativa em questão, mediante Portaria. Sendo que os
produtos e/ou serviços serão recebidos depois de conferidas as especificaçoes e
quantidades dos mesmos;
5.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que estiverem de
acordo com as especificaçÕes e quantitativos exigidos, estando sua aceitação
condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos
produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatorias;
5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:
5.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos
produtos e/ou serviços com a especificação.
5.5.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação.
6. DO PAGAMENTO
6.í. os pagamentos devidos serão realizados apos a entrega dos
prod utos/execução dos serviços.
6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e
quantidade discriminada e acompanhada 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 pruzo de seus vencimentos.

7. VrcÊNCn DA CONTRATAçÃO
7.1- O Prazo de Viqência será de até í2(doze) meses, a partir
assinaturas prorrogável nos termos da legislação Vigente.

de

3 OXIGÊNIO GASOSO MEDICTNAL DE DE 7,OOM3/ 1O,OOM3

GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, SÍMBOLO 02,
CARAcTERISTICAS ríslco QUíMIcAS INoDoRo, INSIPIDo,
NÃO INFLAMAVEL, COMBURENTE, PESO MOLECULAR 31,9988,
PRODUTO SEM EFEITO TOXILOGICO, COM COMODATO DE
CILINDRO.

8.000 METRO
CUBICO

4 UMIDIFICADOR E MÁSCARA P/ REGULADOR OXIGÊNIO
MED!CINAL
UMIDIFICADOR COM MÁSCARA PARA REGULADOR DE
OXIGÊNIO

50 UND

5 REGULADOR DE PRESSÃO PARA CILINDO DE OXIGÊNIO
MEDICINAL
CARACTERISTICAS: ALTA DU RABI LI DADE, FACI L MANUSEIO,
coRPo EM METAL CRoMADo, I unNÔTuETRo, PRESSÃo DE
ENTRADA: O A 3OO KGF/CM,, DE ALTA QUALIDADE E FÁCIL
LEITURA, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, ROSCA OT SNíON
PADRÃO ABNT

50 UND
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8. DAS oBRIGAçÕES DA CoNTRATADA
8.1. A qualidade dos produtos ou serviços 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 trabalhistas ou de qualquer outra natureza.
8.3. Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender prontamente
às requisições e especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da
solicitação através de ordem de compra/requisiÇão do Setor solicitante.
8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas,
previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipars, estaduais ou federais, bem
como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsa-
bilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer
comprovantes de pagamento e quitação.
8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do
Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da
CONTRATADA intentarem reclamaçÕes trabalhistas contra a Contratante.
8.6. Obrigar-se pela seleçâo, treinamento, habilitação, contrataçáo, registro
profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades
exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.
8.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da
CONTRATANTE, de qualquer empregado cuja permanência seja por ela
considerada inconveniente.
8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus
empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.
8.9. Manter, na direçáo dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo
que a represente, integralmente, em todos os seus atos.
8.í0. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver
fornecimento de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e
FGTS.
8.í 1. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas_
8.12. Não prestar declaraçÕes ou informações sem prévia autorizaÇão por escrito da
CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;
8.13, Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente
capacitados e registrados segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente
contratados e habilitados pela CONTRATADA;
8.14. Manter equipe técnica para a prestaçáo dos serviços, assistência técnica e
manutenção, durante o pÍazo de execuçáo dos serviços;
8.15. Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato;
8.í6. lndenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à prefeitura ou a terceiros,
por ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato.
8.17. Prestar as informaçôes e esclarecimentos sempre que solicitados pela
Contratante.

9. DAS OBRTGAçOES DA CONTRATANTE
9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo
se for o caso, com base nas disposições da Lei 8.666/g3 e suas alteraçÕes.
9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.
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9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade res vel
por esta atribuição.
9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigaçÕes
assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condiçÕes de
habilitação e qualificação exigidas na prestação.
9.5. Seráo considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente
executados pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

10.1. A disciplina das infraçôes e sançôes administrativas aplicáveis no curso da
licitação e da contratação é aquela prevista neste Termo de Referência.

Eldorado do Carajás, 06 de dezembro de 2022

ALD IRA AIRES
Sec flo Saúde

Portaria no 41312021
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