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ANEXO I  
 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 010/2019 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO: 
 

1.1 - O presente termo de referência consiste no “Registro de preços para eventual Fornecimento de 

Oxigênio Medicinal para manutenção do Fundo Municipal de Saúde de Jacareacanga”, em 

conformidade com as especificações, unidades e quantidades e valores mercadológicos, constantes do 

Anexo I, deste termo de referência. 
 

2. MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: 
 

2.1 - A Contratação de pessoa jurídica para “Fornecimento de Oxigênio Medicinal para manutenção do 

Fundo Municipal de Saúde de Jacareacanga”, justifica-se pela necessidade do atendimento aos 

pacientes nas Unidades Básica de Saúde (UBS) e Hospital Municipal de Jacareacanga no município de 

Jacareacanga. Sem contar que existe a possibilidade de atendimento de paciente que faz uso contínuo.  
 

3- PLANILHA DE QUANTITATIVOS: 

 
ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. 

01 

Recarga de Gás oxigênio medicinal gasoso, grau de pureza mínima 

99, 999%, grau de impurezas H2O < 0,5 ppm; THC < 0,02 ppm; N2 

< 0,1 ppm, 10 m³ 

Recarga 235 

02 

Recarga de Gás oxigênio medicinal gasoso, grau de pureza mínima 

99, 999%, grau de impurezas H2O < 0,5 ppm; THC < 0,02 ppm; N2 

< 0,1 ppm, 1 m³ 

Recarga 330 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

4.1 - Fornecer o objeto deste Termo conforme as especificações do Anexo I observando que o prazo de 

entrega não poderá ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da emissão da ordem de 

fornecimento. 
 

4.2 - Responder, integral e objetivamente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros 

em razão de ação ou omissão, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações 

contratuais ou legais a que estiver sujeita, bem como pela qualidade dos cilindros fornecidos. 
 

4.3 - Aceitar os acréscimos ou supressões que julgados necessários pelo Contratante nos limites 

estabelecidos na Lei 8.666/93. 
 

4.4 - Manter, durante o período de vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 
 

4.5 - Substituir os cilindros defeituosos, de imediato e às suas expensas, sem ônus para a Contratante.  
 

4.6 - Responder por todos os ônus referentes ao fornecimento de todos os serviços contratados, tais como 

fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes do objeto 

e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pela Prefeitura. 
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