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1. OBJETO

1.1 OP

TERMO DE REFERÊNCIA

or finalidade a AOUISIÇAO DE

resente Termo de Referência tem P

SEREM UTILIZADOS PELOS

RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA
.,I9 E DEMAIS PACIENTES

PACIENTES DAGNOSTICADOS COM COVID

de 180 (cento e oitenta) dias'

SINTOMÁTtC OS RESPIRATÓR|OS' durante o Prazo

nesse Termo de ReÍerência

conforme esPecificações, prazos e condições constantes

2.1 Justifrca-se esta COMPRA EMERGENCIAL com enquadramento legal no art 24'

N da Lei 8.666/1993 e artigo a" da Lei no 13'g7gl2l2l'do tipo MENOR PREÇO POR

ITEM, pelo regime de "áuçao 
indireta empreitada por preço unitário' a fim de

atender as exigências do Ministério da Saúde e também aos pacientes sintomáticos

respiratórios com suspeita ou confrrmaçáo de infecçáo humana pelo novo Coronavírus

1.2. Os preços cotados e apurados e d

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS -

coTAÇÃo DE PREÇos - menor valor'

2. JUSTIFICATIVA

(covlD-19)

2.2OP

e melhor proposta, estáo representados no

preço medio, bem como no RESUMO DE

em anexo ao presente termo de referência'

resente procedimento torna-se essencial' do Ponto de vista desta

administação, para efetividade das ações da Secretari a MuniciPal de Saúde' visando

o atendimento de casos suspeitos e/ou confirmados para COVID-19, em todas as

Unidades Básicas de Saúde' Unidade de Pronto Atend imento, bem como, HosPital

MuniciPal de ltaituba' conside rando que o Governo Fede ral declarou Emergência em

Saúde Pública de lmPortância Nacional (ESPIN)' Por mero da Portaria no 188, de 3 de

fevereiro 2020 e considerand o a Publicação da Lei no 1 3.979, de 6 de fevereiro de

2020, que disPõe sobre as medidas Para o enfrentamento da ESPIN, a fim de garantir

tinuidade do serviço de prevençáo, Promoça oe
a qualidade das açoes e a con

UNIDADEOUANT.
D

IÍEM
unidade4000

CARGAS DE OXIGÊNI O MEDIC INAL 1OM3
1

recuperação da saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de ltaituba -PA
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3.1 A estimativa de custo para a aquisição do objeto do presente Termo de ReÍerência

teve como base a ampla consulta/pesquisa no mercado dos valores dos itens a serem

contratados, por ter se apresentado como o melhor preço Outrossim' os ditos preços

apurados, seruem como indicação dos recursos orçamentários em dotação correta e

suficiente para as aquisições' "onfo*" 
consta no item 1'1 deste termo de reÍerência

e no MApA DE corAÇÃo DE pREÇos - preço médio, bem como no REsuMo DE

COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor' todos em anexo'

4. DlsPoslçÕES RELATIVAS Às PROPOSTAS DE PREçOS

4.1 A proponente deverá na ocasiáo da apresentação da proposta:

ta-

2.3 Considerando a necessidade de assegurar o adequado fornecimento dos cilindros

de oxigênio discriminados nesta Oispensa de Licitação' * O'":]U'1 Tt]:i::'"
atender as demandas da secretaria Municipal de Saúde (SEMSA)' tendo em vista a

pandemia do Coronavírutl " '"*tt'*:" ::t:T"cretaria 
ter em seu estoque

oxigênio medicinal necessário para atender os pacientes sintomáticos' que seiam

sus=peitos ou confirmados para o COVID-19;

2.4 Consideram-se' como êxtensáo desta justifrcativa' os termos expressos no

4.1.1 Apresentar proposta de preços de forma clara e detalhada' citando

especificação,fabricanteeoutrascaracterísticasquepermitamidentificá-los'

anexando-se, incrusive, quando possível, prospectos em português, sem referência

às expressÕes "similar" Observa-se que as empresas de melhores preços serão

solicitadasdocumentosdeconstituição,certidõesfederal,Estadual,MunicipaleCRF-

do FGTS, todos nos prazos de validades'

4.1 .2 lndicar o valor un itário e total de cada item e o valor total da proposta que a

empresa interessada se propõe a fornecer, .iá incluido' discriminadamente, todas e

quaisquer desPesas tais como frete, taxas e imPostos' inclusive o desembaraço

alÍandegário, dentre outras, observadas as isenções

cotações em moeda corrente nacional

previstas na legislaçáo' com

MEMO/SEMSA No 0290/2020' em anexo'

3. ESTTMATIVA DE CUSTO'DOTAÇÂO
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4.1 .4 lndicar o

apresentação;

4.1.5 Apresentar na proposta a garantia/validade dos produtos' náo podendo seÍ

inferior que 12 (doze)meses, a contar da data de entrega no órgão solicitante;

5.1.6 A garantia prevista para o item diz respeito à solução de problemas no que

tange as embalagens, produtos avariados' bem como todo e qualquer defeito de

fabricação apresentado, e terá início a partir da data do recebimento definitivo' sem

ônus adicional Para a SEMSA,/PMI;

5.1.7 Qualquer opção oferecida, que não atenda as especificaçÔes contidas no

anexo deste Termo de Referência, não será levada em consideração durante o

julgamento.

5.2Nãoseráaceitaimposiçãodevalormínimoparafaturamentodopedidoede

faturamento mínimo na ProPosta.

6. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÃO DE ENTREGA

6.losprodutosdeveráoserentreguesematé07(sete)diasúteisapósorecebimento

da nota de empenho e de acordo com solicitação formal do órgão no seguinte

endereçoAvenidaMarechalRondon,s/n-BainoBoaEsperança,CEP:68.181.010,

para efetivar a entrega respectiva' quando então apresentará a nota fiscal

correspondenteque,depoisdeconferidaeatestada,serápagaaté30(trinta)dias

após sua aPresentação.

6.1.,1 A empresa vencedora deverá comunicar a data e o horário previsto para a

entrega à SEMSA/PMI, no horário de expediente, com no mínimo 48 (quarenta e oito)

horas de antecedência.

prazo de validade da proposta, contados da data de

6.2 A critéri

endereço n

o da CONTRATANTE poderá ser modificado o local de entrega, Para oulr2'

o Município de ltaituba, sem qualquer tipo de ônus adicionais; I

favorável,

6.3 O recebimento e a aceitação dos itens estarão condicionados após avaliaçáo piÍó

responsável técnico da SEMSA/PMI, sendo atestado, mediante avaliação té!frca
_\,.-§)
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6'4Aaceitaçáodoobjetoestácondicionadaaoatendimentodasespecifi

mínimas constantes deste têrmo de referência;

6.5 Os itens deste TR a serem adquiridos deverão, estar em perfeitas condiçÕes de

uso, nos termos da legislaçáo vigente;

6.6NãoserãoaceitosprodutosdiferentesdosespecificadosnesteTermode

Referência,foradosprazosminimosestipulados,emmauestadodeconversão'de

qualidadeinferior,comaembalagemdanificadaoucomoslacresdesegurança

rompidos;

6.TCaso,duranteoprazodegarantia,sejaconstatadaquaisquerdefeitosou

divergências nas características dos produtos, o contratante, comunicará o fato, por

escrito, ao Fornecedor, sendo de até 5 (cinco) dias úteis o prazo para correção dos

defeitos e/ou troca dos produtos, contadas a partir da soticitação efetuada, sem

qualquer ônus à administração Pública.

7. DO RECEBIMENTO

7.1 O recebimento e a aceitação dos produtos resultado da dispensa de licitação dar-

se-ão por comissão ou servidor responsável, sendo atestados, mediante termo

circunstanciado, e serão recebidos:

a) Provisoriamente: no ato da entrega, para posterior veriÍicação da conformidade

do objeto, com as especificaçôes contidas no Termo de Referência, mediante emissão

do termo de Recebimento Provisório; e

b) Definitivamente: no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir

da assinatura do termo de recebimento provisório e após a verificação de sua

compatibilidade com as especificações do objeto desta dispensa de licitação,

mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes.

8. DAS RESPONSABILIDADES DA CONÍRATADA

São responsabilidade da CONTRATADA:

í^i
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arâmetros estabelecidos neste Termo e

instrumento; - r da

8.2 Colocar à disposição da SEMSAJPMI' os meios necessários à comprovaçac

qualidade dos itens' permitindo a veriÍicação das especificaçÕes em conformidade

com o descrito neste Termo de Referência;

g.3 Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos

federais, estaduais e municpai" que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste

8.1 Fornecer o obieto de acordo com os p

Nadas às normas constantes deste

Referência, atendidos os requisitos e obse

Termo;

de licitação.

8.4 Responsabilizar-se pela (s) garantia (s) do (s) produto (s)' obieto da dispensa de

licitação, dentro dos p"a'o"t'lJ*'tificação de qua]ld-ad segurança' durabilidade e

desempenho, conforme previsto na legislação em vlgor;

8.5 Arcar com todas as despesas' diretas ou indiretas' decorrentes do cumprimento

das obrigaçÕes assumidas' inclusive aquelas com deslocamentos'

8.6 Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido

pelo contratante' sem prévia autorizaÉo;

8.7 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela SEMSAJPMI' ou

pelo órgáo participante' durantê a vigência do contrato;

8.8 Manter, durante toda a execução do contrato' em compatibilidade com as

obrigações por ele assumidas' todas as condiçÕes de habilitação exigidas na dispensa

8.9 Aceitar os acréscimos e supressÕes do valor inicialmente estimado para

aquisição em alé Z5o/o(vinte e cinco por cento)' nos termos do §1o do artigo 65 da Lei

Federal no 8.666/'t 993'

9. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

São obrigações da SEMSAJPMI:

')
l
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9.1 Proporcionar todas as facilidades para que o forn

obrigações dentro das condiçõês estabelecidas;

<)ú
Í"5

1

ecedor possa cumprir

9.2 Rejeitar os itens cujas especiflcaçôes nâo atendam aos requisitos minimos

constantes nesse Termo de Referência;

9.3 Acompanhar e fiscalizar a execuÉo do contrato por intermédio da comissão

ou gestor, designado para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal 8.666/1993;

9.4 Efetuar os pagamentos da (s) nota (s) fiscal (ais)/fatura (s) da contratada, após

a efetiva entrega dos itens e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e

Definitivo;

9.5 Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação de cada um dos itens

que compõem o objeto desse Termo a serem recebidos;

9.6 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeiçôes, falhas ou inegularidades

constantes de cada um dos itens que compõem o objeto desse termo' para que sejam

adotadas as medidas corrêtivas necessárias;

9.7 Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalaçÕes para

ajustes e/ou substituições dos objetos que compõem o objeto deste termo.

10. AS CONDIÇOES E PRAZO DE PAGAMENTO

"10.1 Após a ratificação, a CONTRATANTE convocará â empresa vencedora para a

assinatura do contrato, dentro do prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair

o direito à contrataçâo, sem prejuízo das sanções constantes nesse Termo de

Referência e previsto no art. 81 da Lei no 8.666/1993 e art.49 do Decreto Federal no

10.024t19.

10.2 É facultado à Administração, quando o convocado não apresentar situaçâo

regular na assinatura do contrato ou se recusar a assinar o referido documento, no

prazo e condições estabelecidas, chamar, na ordem de classificação, os empresas

conforme negociação, podendo, ainda, revogar a dispensa de licitaf
independentemente da cominaçáo prevista no art. 81 da Lei no 8.666/1993:\')-/

V

remanescentes, para ÍazéJo em igual prazo, nas condições de suas propostas, oq-,/
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10.3 A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o Contrato'
ç
nt

prazo estabelecido pela CONTRATANTE' caracterizará o descumprimento

obrigaçáo assumida, suieitando-o às penalidades legalmente estabelecidas'

10.4 Os contratos terrão suas vigências

Lei no 8.666/1993 e alterações vigentes'

submetidas ao que determina o art 57 da

10.5 A emissão da Nota do Empenho está condicionada à verificação da

regularidade da habilitaçáo requisitadas neste procedimento' ficando a empresa

contratadaodeverdeapresentarascertidõesFederal'Estadual'MunicipaleCRFDO

FGTS, todos, devidamente, regulares'

10.6 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequentes à entrega

definitiva dos itens, mediante a apresentação da fatura (Nota Fiscal) devidamente

atestadaevisadapelosetorcompetente'apósconferênciadasquantidadeseda

qualidade do mesmo.

11. OAVIGÊNCIA DO CONTRATO

11.1Avigênciadascontrataçõesfirmadaspoderáserestabelecidaporaté06(seis)

meses,conformeaespecificidadedasaquisiçõesenecessidadedeatendimentoda

garantia dos produtos adquiridos'

12. DAS PENALIDADES

12.1 A empresa que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta' não

assinar o contrato, deixar de entregar documentação solicitada, apresentar

documentaçáofalsa,ensejaroretardamentodaexecuçãodeseuobjeto'nãomantiver

a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato' comportar-se de modo

inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeitas às sanções

previstas na Lei no 8.666/93, no 10,52012002 e Decreto Federal no 10,024119.

Adriano de Aguiar Coutinho

ecretário MuniciPol de Soúde

Decreto Municipol nP 0048/2020
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