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Sanl-a lzabel do Par:á., 01 de Fevereiro

Sle nl:iorn Secrt:tár'iil,

(lottsicierar:dt-i t1ue í:i o.rgani:*,rção nlunclial de saúde (OMS) cleclarou que a
ciocnca car"tsa.clzr peio norro coron 1rrírus: e rtirra pandemia.

Consideranr:lt-r qlte a. doer.ça surpracitada tern um nível alto de contagio,

;rr::arretanclo o ai-rrnento de pessoas con[aminadas.

Considerando o aumento de vtilizaçáo de oxigênio medicinal nos pacientes

i:ru triltarnento rnédico no Hospi-al Municipal de Santa Izabel do Pará, vítimas da

{:ovTD 19.

(ir-rnsideranclo qLre os gâses meclicinais term amplo e importante uso em toda

;,ir^r:):r 1'Ic)s;:italai', clescle o servicc, de ur:gências, bloco cinirgico e internações cic

l-r,it:ilrüir:s ac:oir-l:t.lclos de doenr;as LlLie depe,rtrlern do uso diário de oxigênir-r

; iri:tliq.;itL a L

I-.tisp1.. cio r:x.poritr:, ,-soiiciternos a Vossn l-ilenhoria Í'orrnalízaÇao ck, processo

irr),r'a Contrar;ão de cfi1pres,:l espe:cializada para enr prestaçáo d,e servicosr dt:

[rri:nr:r-:imr.:nlo de Ciasi:s NIecl.icÍnals, ctlnlol"tne'p]rnto cle 
'ftefsrência em íÀIríixo.

1\o agurardo clo vosso pron{o il1-endimento.

A.tenciosamerrte ,
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IERMo DE REFEnÊNcra

1 - OBJETO

1.1 - o presente Termo de Referência tem por objeto a coNTRAraçÃo un
EMPRESA ESPECIALIZADA EM TNUSTAçÃO DE SERVIÇOS DE

FORNECIMENTO DE GASES MEDICINATS conforme as especificações e

condições contidas no presente documento para atender o Hospital Municipal Dr.

Edilson Abreu, SAMU e Ambulâncias.

2 - JUSTIFICATIVA

2.1 - A presente contratação tem por objetivo atender a demanda em caráter especial do

HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU e Ambulâncias da rede municipal de saúde do

município de Santa lzabel do Pará, para as ações de prevenção e combate a

PANDEMIA provocada em escala global do novo'ocorona vírus" (covlD-lg).
2.2 - Considerando que a Organizaçào Mundial de Saúde (OMS) declarou que a doença

causada pelo novo coronavírus é r:ma pandemia.

2'3 - Considerando que a doenÇa supracitada tem um nível de contágio muito alto,

acaretanclo o aumento de pessoas contaminadas em todo o mundo.

2.4 - Considerando que o COVID-19 possui altataxa de mortalidade para os pacientes

classificados como glupo de risco, tais como: idosos, pessoas com doenças crônicas e

imunodeprimidas.

2.5 - A realizaçáo á aquisição de oxigênio medicinal, justifica-se, pela necessidade do

tratamento aos pacientes em acompanhamento/tratamento médico no hospital

municipal. JustiÍica-se , ainda, pela necessidade de urgência e emergência para atender

as pessoas vítima da pandemia do novo coronavírus, da Covid-19, que por ventura

venha surgir no Município de Santa Izabel do Pará, vez que sern a aquisição destes

obietos, os pacientes com suspeita do coronavírus não poderão ter o atendimento

adequado, tendo em vista que uma das consequências do covid-l9 é a insuficiência

respiratória, sendo necessária a utilização de internação em isolamentos para melhor
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*d*,13 _ EXECUÇÃO E LOCAL DB ENTREGA

3.1 - O fornecedor deverá entregar o objeto deste tenno de referência nos prazos,

quantidades e especificações dispostos no Edital que originará o contrato.

3,2 - O objeto deverá ser entregue livre de quaisquer despesas por parte desta

Secretaria, como frete ou descarga e outros'

3.3 - O objeto desta licitação será(ão) recebidos(s) nos seguintes endereços: Hospital

Municipal, situado a Rua João Casa Nova, no 2085, Centro, Santa Izabel do Pará'

3.3.1. Os produtos serão requisitados de forma parcelada, de acordo com as

necessidades da secretaria. A entrega do objeto pela CONTRATADA não poderá

exceder o prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da solicitação de compra.

4 * VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste crntrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura,

podendo ser proÍrogado se a Le- 8.666/93 assim o permitir, observado a obtenção de

preço e condições mais vantajosas à Administraçáo'

5 _ ESPECIFICAÇOES

ITEM DESCRIÇÃO QDADE UND

I õARGÃTARA cllrNpno pE oxIGÊNIo GASoso

MEDICINAL (CAPACIDADE DE 10M3) - COM

FORNECIMENTO DE CIUNDRO EM REGIME DE

COMODATO.

21.000 M3

2. @oxIcÊNIocASoso
MEDICINAL (CAPACIDÀDE DE 3 a 3.5M3) COM

FORNECIMENTO DE CIL.INDRO EM REGIME DE

COMODATO

360 M3

ffiDEoxIGÊNIocASoso
MEDICINAL (CAPACIDADE DE 1M3) - COM

FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE

COMOfATO.

120 M3

4. CARGA PARA CILINDRD DE AR COMPRIMIDO

(CAPACIDADE DE 10M3) - COM FORNECIMENTO

DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO.

700 M3

atender e suprir a necessidade respiratória do indivíduo, conforme

divulgado pelos profissionais habilitados em toda mídia falada nos dias atuais.
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Santa lzabel do Pará, 3l de janeiro de 2022.
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