
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1 Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamento e material permanente 

conforme proposta de Nº 11441.240000/1200-05 do FNS para atender a demanda da Secretaria 

Municipal de Saúde de Curralinho-PA. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A aquisição se faz necessária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do 

Município de Curralinho conforme indica proposta do FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1 A presente aquisição será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade de Pregão 

Eletrônico, observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da lei no 10.520, de 17 de 

julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e pela lei no 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e suas alterações, e pelas condições e exigências estabelecidas em Edital. 

4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 

4.1. Especificações dos Produtos/Serviços:  

ITEM DESCRIÇÃO / CARACTERÍSTICAS UNIDADE QUANTIDADE 

1 

AR CONDICIONADO:                                                                                                                          
Características/Especificações: TIPO: Split; CAPACIDADE; 9.000 a 
12.000 BTUs; CICLO: Quente e frio. 

UNIDADE 3 

2 

ARMÁRIO VITRINE:                                                                                                                                                             

Características/Especificações: Confeccionado em aço/ferro pintado; 
contendo 02 portas; laterais de vidro. 

UNIDADE 4 

3 

ARMÁRIO:                                                                                                                                                
Características/Especificações: Confeccionado em aço; 03 ou 04 
prateleiras com altura de 100 a 210cm x largura de 70 a 110cm; Capacidade 

mínima de até 40kg.  

UNIDADE 1 

4 

BALDE / LIXEIRA:                                                                                                                             
Características/Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintado; 
capacidade de 11 até 20L. 

UNIDADE 2 

5 
BALDE A PEDAL:                                                                                                                                     

Características/E#specificações: Confecciondo em aço inoxidável; 
Capacidade de 30L a 49L . 

UNIDADE 6 

6 

BANQUETA:                                                                                                                                          
Características/Especificações: Confeccionada em aço inoxidável; Com 
regulagem de altura; assento giratório. 

UNIDADE 1 

7 

BERA TRIAGEM:                                                                                                                                           
Características/Especificações: Equipamento que realiza teste ABR 
automatizado e possui sistema passa/fala; memória; software.  Deve 

acompanhar o equipamento no mpinimo os seguintes assessórios: Eletrodos, 
conjunto de olivas de vários tamanhos, cabos para comunicação para 
computadores. 

UNIDADE 1 

8 
CABINE AUDIOMÉTRICA:                                                                                                                                         
Características/Especificações: Dimensões externas mínimas (L x C x H): 
1,1 x 1,1 x 2,0 (metros) à 1,5 x 1,5 a 2,0 (metros) 

UNIDADE 1 

9 

CADEIRA:                                                                                                                                               
Características/Especificações: Confeccionada em aço/ferro pintado; sem 

braço; sem regulagem de altura; sem rodízios; assento e encosto em 
polipropileno. 

UNIDADE 6 



 

 

10 
CARRO DE CURATIVOS:                                                                                                                                          
Características/especificação: Confeccionado em aço inoxidável; 
Assessórios: balde e bacia. 

UNIDADE 1 

11 

COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO):                                                                                         
Características/especificações: Especificação mpinima: Que esteja em 
linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador que 
possua, no mínimo, 4 núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 
disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos 
idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, 

operando em modalidade dual CHANNEL.  A placa principal deve ter 
arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões 
estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que 
define os padrões existentes. Possuir, pelo menos, 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x 
16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com 

acionador iunstalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser 

de, no  minimo, 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 
10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir, no mínimo, 2 saídas 
de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. 
unidade combinada de gravaçãode disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, 
ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor LED 19 polegadas (widesceen 16:9). Interfaces de rede 
10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional 

Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a 
configuraçãoexigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na 
vertival ou hotizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, 
mouse e monitor) devem possuir gradação neutras das cores branca, preta 
ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do 
produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. 
garantia de 12 meses.                                

UNIDADE 1 

12 

COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK):                                                                                                        
Características/Especificações: Que esteja em linha de produção pelo 
fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no 
mínimo 4 núcleos, 8 thereads e frequência de 3.o GHz; 1 disco rígido de 500 

GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de 
disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 
4GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior, tela LCD de 14 ou 
15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado 
deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e 
acentos, nas mesmas posiçoes do teclado padrãoABNT2, mouse touchpad 
com 2 botões integrados, mouse ópticocom conexão USB e botão de rolagem 

(Scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea de WIFI 
padrão IEEE padrão 502.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 
bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 6 células, 

fonte externa automática compatível com o ítem, possuir interfaces USB 2.0 
e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD 
(1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para 
transporte e acondicionamento do equiopamento. O equipamento deverá ser 

novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

UNIDADE 1 



 

 

13 

EMISSÕES OTOACÚSTICAS TRIAGEM:                                                                                         

Características/Especificações: Equipamento portátil e automático, 
realiza testes com os seguntes módulos: Produto de Distorção e Transciente. 
Deve apresentar siustema passa/falha, faixa de frequência, faixa de 
intensidade de estímulo, saída máxima. Deve possuir memória para, no 
mínimo, 200 exames e realizar a impressão do resultado. Deve acompanhar 
o aparelho, conjunto de olivas de vários tamanhos, software, bateria 
recarregável e maleta para transporte. 

UNIDADE 1 

14 

ESCADA COM 2 DEGRAUS:                                                                                                          
Características/Especificações: Confeccionada em aço Inoxidável. UNIDADE 2 

15 
ESFIGMOMAMÔMETRO ADULTO:                                                                                           

Características/Especificações: Tipo analógico; braçadeira confeccionada 

e nylon. 

UNIDADE 2 

16 

ESFIGMOMAMÔMETRO INFANTIL:                                                                                          
Características/Especificações: Tipo analógico; braçadeira confeccionada 
e nylon. 

UNIDADE 2 

17 

IMPRESSORA LASER (COMUM):                                                                                                                          
Características/Especificações: Especificação mínima: Que esteja em 

linha de produção pelo fabricante; impressora a laser com padrão de cor 
monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 
páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel A5, A4 carta e ofício; 
capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; 
interface USB; permitir compartilhamento por meio de rede 10/100/1000 
ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia 12 

meses. 

UNIDADE 1 

18 
LANTERNA CLÍNICA:                                                                                                                          

Características/Especificações: Tipo LED 
UNIDADE 2 

19 MESA DE EXAMES:                                                                                                                                      
Características/Especificações: Fabricada em madeira/mdp/mdf ou 
similar; Capacidade mínima de 150kg; Estrutura: gabinete/armário. 

UNIDADE 1 

20 
MESA PARA COMPUTADOR:                                                                                                     
Características/especificação: Fabricada em madeira/mdp/mdf ou 

similar; de 01 a 2 gavetas. 

UNIDADE 1 

21 

MESA PARA CONSULTÓRIO:                                                                                                     
Características/especificação: Fabricada em madeira/mdp/mdf ou 
similar; de 01 a 2 gavetas. 

UNIDADE 3 

22 

NO-BREAK (PARA COMPUITADOR/IMPRESSORA):                                                                
Características/Especificações: Especificação mínima: Que esteja em 
linha de produção pelo fabricante. No-Break com potência nominal mínima 

de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115/127/220 V 
(em corrente altenada) com comutação automática. Tensão de saída 

100/115 ou  220 V ( a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. 
Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos 
considerando o consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de 
saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento. Garantia 12 meses. 

UNIDADE 1 

23 

OTOSCÓPIO SIMPLES:                                                                                                                   
Características/Especificações: Iluminação em fibra optica/led; 

Composição: 5 a 10 espetáculos reutilizáveis. 
UNIDADE 1 



 

 

24 

POLTRONA HOSPITALAR:                                                                                                               
Características/Especificações: Confeccionada em Aço/Ferro Pintado; 
ASSENTO E ENCOSTO: Estofado Courvin; CAPACIDADE: Até 120kg; 
RECLINAÇÃO: Acionamento manual. 

UNIDADE 6 

 

5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS. 

5.1 Os itens acima listados não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade. Os mesmos são 

quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação 

para assinatura da Ata de Registro de Preços. As licitantes para as quais forem adjudicados os itens 

acima especificados e forem convocadas para a assinatura da Ata, obterão apenas o direito e a 

exclusividade de fornecimento dos referidos itens até o término da vigência contratual. Isto posto, 

alertamos que esta Administração não se encontra obrigada a adquirir previamente os produtos 

retromencionados, diante de tal fato o Curralinho- Pa, não se responsabiliza por eventuais prejuízos 

financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da 

compra por parte do Município de Curralinho- Pa. 

5.2 A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado neste termo, serve 

apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia de faturamento. 

5.3 Os produtos/Serviços licitados serão fornecidos imediatamente ao Município de Concórdia do 

Pará- Pa, pelo valor aprovado no processo, sendo proibida a cobrança de qualquer outra despesa que 

venha a interferir no valor contratado, prazo este que será contado da data do recebimento pela 

empresa contratada da Ordem de Compra e/ou da Nota de Empenho emitidos por esta Municipalidade. 

5.4 Entende-se por “imediatamente”, até 01(um) dia útil subsequentes ao recebimento da Ordem de 

Compra e/ou da Nota de Empenho expedidos pelo setor competente. 

5.5 As solicitações serão realizadas de acordo com as necessidades do Município de Curralinho- Pa, 

através de Ordens de Compras e/ou Nota de Empenho de onde constarão a descrição dos produtos e 

suas respectivas quantidades. 

5.6 Fica assegurado o direito do licitante contratado ter seus preços reajustados, desde que, para 

tanto, seja feito pedido formal à Administração demonstrando o desequilíbrio econômico-financeiro, em 

razão da majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança de tributos que venham a incidir 

sobre os produtos negociados. 

5.7 O índice a ser aplicado em caso de reajustamento de preço será o Índice Nacional de Preço do 

Consumidor (INPC). 

5.8 O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pelo Município de Concórdia do 

Pará- Pa. 

5.9 O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias por 

fornecimento, haja vista que o fornecimento dar-se-á mediante prestação contínua e futura de acordo 

com as necessidades do Município de Curralinho- Pa. 

5.10 No caso de entrega de produto vencido, o Município de Curralinho- Pa, ficará autorizada a comprar 

dos fornecedores locais, a qualquer preço, as custas da contratada, sendo o respectivo valor deduzido 

da Nota Fiscal/Fatura apresentada para pagamento. 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a execução dos serviços.  

6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição dos produtos 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 prazo de seus vencimentos.  

 

7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

7.1. O Prazo de Vigência será de Até 12 (doze) meses, a partir de sua data e assinaturas 

prorrogável nos termos da legislação Vigente. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 



 

 

8.1. A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de Referência, não 

sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele. 

8.2. Os preços cotados incluem as despesas de custo, como: encargos fiscais, comerciais, sociais e 

trabalhistas ou de qualquer outra natureza. 

8.3.  Durante a Vigência do contrato ou outro instrumento substitutivo, a CONTRATADA deverá 

atender prontamente às requisições e especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da 

solicitação através de ordem de serviço do Setor solicitante. 

8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, 

comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de 

pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, 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 seleção, treinamento, habilitação, contratação, 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 direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente, 

integralmente, em todos os seus atos. 

8.10. 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. 

8.11. 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. Cumprir com o objeto conforme disposições do presente contrato; 

8.14. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão 

no fornecimento do presente Contrato. 

8.15. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante. 

8.16. Após a emissão da Ordem de entrega, a empresa contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias para 

entrega do objeto. 

8.17. O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior para entrega dos produtos, 

acarretará em multa pecuniária diária, nos termos do Edital e Contrato a ser firmado, ficando o(s) 

Contratado(s) sujeito(s) às penalidades previstas na Lei 8.666/93. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, 

com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação. 

9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável 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. Serão considerados para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues pela 

Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 

10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 

contratação é aquela prevista neste Termo de Referência. 

 



 

 

Curralinho-Pa, 25 de Fevereiro de 2021. 

 

 

 

Paulo Ronaldo Rodrigues de Souza 

Secretário Municipal de Saúde 
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