
 

 

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 11441.240000/1200-06 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 

APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEO 

NATOLOGIA):                                                                                                  

Características/Especificações: Iluminação a LED; Berço em 

acrílico; Painel de controle microprocessado; Com ajuste de 

irradiância.                                                                         

UNIDADE 3 



 

 

2 

APARELHO DE ANESTESIA:                                                                                                                                                             

Características/Especificações: Equipamento microprocessado 

para atender pacientes neonatais, pediátrixos, adultos e obesos 

mórbidos. estrutura em material mão oxidante; Com prateleira 

para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; Com 

rodízios giratórios, sendo, no mínimo 02, com travas. Com 

sistema de autoteste ao ligar o equipamento, com detecção de 

erros, falhas de funcionemento, etc. Com sensor de fluxo único 

universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade do 

uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de 

fluxo e pressão, com sistema de segurança para proteger o 

paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetrocomposto 

por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos 

para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma úinica 

para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para 

oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de 

segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na 

ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, 

permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de 

segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que 

permite acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue 

suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito 

paciente de rápida montagem e desmontagem peo operador e 

pass´vel de esterilização; Traquéias, válvulas, circuitos 

respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, 

autocláveis; Canister para armazenagem de cal soldada; 

Possibilidade de sistema de exautão de gazes; Válvula APL 

graduada; ventilador eletrõnico microprocessado, com display 

LCD com tela colorida. Modos ventilatórios mínimos: Ventilação 

manual; ventilação com respiração espontânea sem resistência do 

ventilador; ventilação controlada a volume e ciclada a tempo 

(VCV); ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); 

Ventilaçao mandatóriaintermediaria sincronizada (SIMV). 

Controles ventilatórios mpinimos: Volume corrente; pressão; 

frequência respiratória; Relação I: E; Pausa respiratória; Peep. 

Alarme de alta e baixa pressão de vias aéreas; apnéia; volume 

minuto alto e baixo; alto e baixo FIO2; falha de energia elétrica. 

Monitoração numérica de pressão de pico, média, peepe gráfica 

da pressão das vias aéreas; monitoração de frequência 

respiratória, volume corrente, volume minuto e fração 

respiratória. Alimentação elétrica bivoltautomáticoe bateria 

interna com autonomia de pelo menos 30 minutos. Deverá 

acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 circuitos para 

paciente, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamenho infantil, 

autoclaváveis. 01 balão para ventilação manual adulto, 01 balão 

para ventilação manual infantil. 01 vaporizador calibradode 

Sevoflurano; 04 sensores de fluxo; 03 mangueiras de no mínimo 

4,5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para óxido nitrosoe 

uma para ar comprimido e demais acessórios necessários para o 

perfeito funcionamento do equipamento.        

UNIDADE 1 



 

 

3 

ARMÁRIO:                                                                                                                                                                                                                                                           

Características/especificação: 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 2 

4 

ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL:                                                                                                                                                   

Características/Especificações: Com suporte com rodízios; 

Com válvula de segurança; Frasco: Termoplástico/vidro; Fluxo de 

aspiração: de 31 a 49 LPM.  

UNIDADE 2 

5 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL:                                                                                                                                                               

Características/Especificações: Modo de operação digital; 

Capacidade: até 16kg; Dimensões da concha: Mínimo 540 x 290 

(mm), com tara. 

UNIDADE 2 

6 
BALDE / LIXEIRA:                                                                                                                                                                                                     

Características/Especificações: Confeccionado em aço ou ferro 

pintado; capacidade de 11 até 20L. 

UNIDADE 5 

7 
BALDE A PEDAL:                                                                                                                                                                                             

Características/Especificações: Confecciondo em aço inox; 

Capacidade de 30L até 49L . 

UNIDADE 5 

8 
BANQUETA PARA PARTO VERTICAL:                                                                                                                                                        

Características/Especificações: Confeccionada em polietileno. 
UNIDADE 2 

9 

BANQUETA:                                                                                                                                                                                                                    

Características/Especificações: Confeccionada em aço 

inoxidável; Com regulagem de alltura; Assento giratório. 
UNIDADE 2 

10 

BERÇO AQUECIDO:                                                                                                                                                                                     

Características/Especificações: Equipamento com sistema de 

calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte 

superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para 

posicionamento do aparelho de raio X; possuir bandeja para 

alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido 

construído em material plástico radiotransparente com materiais 

rebatíveis e/ou removíveis, para facilitar o acesso ao paciente, 

ajustes manuais do leito nas inclinaçoes mínimas de 

Trendelemburg e Próclive; colchão de espuma de densidade 

adequada ao leito do paciente em material atóxico, com 

revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. 

Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade 

através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou 

LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória 

para retenção dos valores programados. Sistema de controle 

microprocessado, como modo de operação servo controlado 

através de sensor ligado ao RN e manual; relógio apagar 

incorporado; alarme audiovisuais intermitentes para visualização 

de, no mínimo: Falta de energia; fala na resistência de 

aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no 

paciente. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 

Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e 

haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida 

pela entidade solicitante. 

UNIDADE 2 

11 

BERÇO PARA RECÉM NASCIDO:                                                                                                                                                                                     

Características/Especificações: Estrutura: Aço / ferro pintado; 

Com rodízios; Cuna: acrílico. 
UNIDADE 5 



 

 

12 

BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA:                                                                                                                                                                                             

Característ1cas/especificações: Bomba de infusão de seringa 

microprocessada. Equipamento utilizado em unidade de terapia 

intensiva no cuidado de pacientes adultos, pediátricos e 

neonatais, que acxeite seringa de qualquer marca. Deve aceitar 

seringas com capacidade de 10, 20 e 50ml, no mínimo. Deve 

garantir doses de infusão de 0,1 a 99,9 ml/h no mpinimo; Possuir 

menu para configuração de lista de drogas. Deve fornecer 

controle dos seguintes parâmetros; Função KVO programada com 

vazão, no mínimo: 0,1 ml/h, bolus programável. O aparelho deve 

possuir os seguintes alarmes ajustáveis audiovisuais: oclosão, 

KVO, Seringa vazia, ausência de seringa, fim de curso, bateria 

fraca, falha de programação. Possuir display LCD de fácil leitura 

com informaçãoes constantes da velocidade de infusão em ml/h, 

volume infundido. O aparelho deve funcionar com bateria interna 

recarregável, energia da rede elétrica ou a pilha, com 60 minutos 

de duração (no mínimo). Assessórios que acompanham: 01 cabo 

de alimentação, caso necessário. 

UNIDADE 4 

13 

CAMA PPP:                                                                                                                                                                                                                         

Características/Especificações: Cama PPP mahal com apoio de 

pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para 

coleta de líquidos. Base dividida em, no mínimo, 3 seções: dosrso, 

assento, peneiras e complemento da peneira removível. Com 

rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com 

acabamento pintado em poliuretano ou similar. Capacidade 

mínima de 120kg. Acompanha colchão compatível com as 

dimensões da cama. 

UNIDADE 5 

14 

CARDIOTOCÓGRAFO:                                                                                                                                                                                    

Características/Especificações: Portátil; Com suporte; Com 

impressora; Gestação gemelar;.   
UNIDADE 1 

15 

CARRO DE EMERGÊNCIA:                                                                                                                                                                                               

Características/Especificações: Com suporte para cilindro; 

Régua de tomadas: Com cabo de no mínimo 1,50m; Com suporte 

para desfibrilador; com no mínimo 3 gavetas; Com tábua de 

massagem; sem régua de gases. 

UNIDADE 2 

16 

CARRO MACA SIMPLES:                                                                                                                                                                                               

Características/Especificações: Confeccionado em aço 

inox/alumínio; Com grades laterais; Com suporte de soro; Com 

colchonete. 

UNIDADE 2 



 

 

17 

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 2 

18 

CPAP:                                                                                                                                                                                                                                                    

Características/Especificações: Com umidificador; Com 

Compensação; Com máscara nasal.                 
UNIDADE 4 

19 
DETECTOR FETAL:                                                                                                                                                                                                                

Características/Especificações: Portátil; Digital; Com display. UNIDADE 5 

20 

ESFIGMOMAMÔMETRO ADULTO:                                                                                                                                                        

Características/Especificações: Tipo analógico; braçadeira 

confeccionada e nylon. 

UNIDADE 5 

21 

ESTETOSCÓPIO ADULTO:                                                                                                                                                                                                                             

Características/Especificações: Tipo: Duplo; Auscutador: Aço 

inoxidável. 

UNIDADE 5 

22 

ESTETOSCÓPIO INFANTIL:                                                                                                                                                                                                                             

Características/Especificações: Tipo: Duplo; Auscutador: Aço 

inoxidável. 

UNIDADE 5 

23 

FOCO REFLETOR AMBULATORIAL:                                                                                                                                                             

Características/Especificações: Haste flexível; iluminação a 

LED. 

UNIDADE 4 



 

 

24 

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 2 

25 

INCUBADORA  NEONATAL (ESTACIONÁRIA):                                                                                                                                                                  

Características/Especificações: Equipamento construído em 

material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; 

Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a 

perda de calor por irradiação; posuir trava de segurança e/ou 

mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula 

para evitar acidentes; possuir porta de acesso rebatível; possui 

pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser 

abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de 

material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve 

pressão positiva denro da câmara; possuir pelo menos uma 

portinhola do tipo Íris, permitindo a passagem e posicionameno 

de circuitos dde respiradores, facilitando as manobras de 

intubação, sem alterar as condiçoes do ambiente, possuir passa-

tubos nas laterais da cúpula, permitirndo o acesso de cabos e 

circuitos para o paciente; suporte com rodízios de pelo menos 04 

polegadas e freios; leito do paciente construído em material 

plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento 

de radiografia sem remover o paciente, ajuste do leito nas 

posições mínimas de Trendelemburg e Próclive, sem abrir a 

cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da 

cúpula, na parte frontal; através de trilhos, com trava de 

segurança; possuir colchão de espuma de densidade adequada ao 

conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e 

autoextinguíveis; não possuir cantos vivos, facilitando os 

trabalhos de limpeza e desinfecção, painel de controle 

microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e 

calibração, possuir display de LCD ou LEDs que apresente as 

informações dos parãmetros moitorados; servocontrole de 

temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele 

ITC (Temperatura do RN controlada), servocontrole continuo de 

umidade relativa do ar; Alarme de indicação visual e sonoro de no 

mpinimo: Alta temperatura ar/pele; baixa temperatura ar/pele; 

alta de circulção do ar; hipotermia e hipertemia; desconexão do 

sensor à pele do paciente, falta de sensor, falta de energia, 

desligamento automático em caso de alta temperatura; sistema 

de segurança; possuir tecla para silenciar alarmes 

momentaneamente; indicação das temperaturas medidas e 

ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos ultimos 

valores programados de temperatura s, umidade e alarme para o 

caso de falta de energia; sistema de circulação de ar dentro da  

cúpula. Acompanhar o equipamento, no mínimo: Gabinete (1 ou 2 

QUI 1 



 

 

gavetas); suporte de soro; e duas prateleiras giratórias para 

suporte de equipamentos que suporte mpínimo 6kg. Todos os 

cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu 

funcionamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade 

solicitante. 

26 

LARINGOSCÓPIO ADULTO:                                                                                                                                                                                                         

Características/Especificações: Tipo: Fibra optica; Iluminação: 

Led; 6 lâminas rígidas. 

UNIDADE 2 

27 

MESA DE CABECEIRA:                                                                                                                                                                                  

Características/Especificações: Comfeccionada em 

mdp/mdf/aço carbono; Com portas e gavetas. 

UNIDADE 5 

28 

MESA DE ESCRITÓRIO:                                                                                                                                                                                  

Características/Especificações: Confeccionda em 

madeira/mdp/mdf ou similar, com gavetas. 

UNIDADE 2 

29 

MESA GINECOLÓGICA:                                                                                                                                                                               

Características/Especifições: Confeccionada em aço ou ferro 

pintado; sem portas ou gavetas. 
UNIDADE 3 

30 

MESA PARA COMPUTADOR:                                                                                                                                                                                                            

Características/Especificações: Confecciobada em 

madeira/mdp/mdf ou similar; contendo de 01 a 02 gavetas. 

UNIDADE 2 

31 

MESA PARA IMPRESSORA:                                                                                                                                                                                                            

Características/Especificações: Confeccionada em açõ/ferro 

pintado; Dimensões: minimo de 50 x 40 x 70 cm; Tampo: 

madeira/mdp/mdf ou similar.  

UNIDADE 2 



 

 

32 

MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI:                                                                                                                                                

Características/Especificações: Possui suporte para motinor; 5 

parâmetros básicos (ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP); Com suporte 

para monitor; sem pressão invasiva; Capnografia: Mét. Aspir. de 

baixo fluxo: até 50ml/min; Sem agentes anestésicos; Sem indice 

de sedação anestésica; Sem débito cardíaco; Tipo: Estrutura 

mista ou modular Pré Configurado; Tamanho: de 10" a 12". 

UNIDADE 2 

33 

MONITOR MULTIPARÂMETROS:                                                                                                                                                

Características/Especificações: Possui suporte para motinor; 5 

parâmetros básicos (ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP); Pré 

Configurado; Tamanho: de 10" a 12". 

UNIDADE 2 

34 

OXÍMETRO DE PULSO:                                                                                                                                                                                              

Características/Especificações: Tipo: Portátil de mão, com um 

sensor. 

UNIDADE 10 

35 

REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU):                                                                                                                                                                                         

Características/especificação: Com reservatório; 

Confeccionado em silicone; Sem válvula de PEEP; Com válvula 

unidirecional; Com reservatório. 

UNIDADE 5 

36 

REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU):                                                                                                                                                                                              

Características/Especificações: Confeccionado em silicone; 

Aplicação: Infantil; Com válvula unidirecional. 
UNIDADE 5 

37 

SUPORTE DE HAMPER:                                                                                                                                                                                     

Características/Especificações: Confeccionado em aço 

inoxidável. 

UNIDADE 4 

38 
SUPORTE DE SORO:                                                                                                                                                                                     

Características/Especificações: Confeccionado em aço 

inoxidável; Tipo pedestal. 

UNIDADE 5 

 

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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