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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2021-00034-FMS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00911003/21/ 

 
1. OBJETO  

1.1- O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa para futuro e eventual 
fornecimento de equipamentos e material permanente conforme proposta nº 11415.068000/1210-01 do 
ministério da saúde, destinados a atender as necessidades precípuas do fundo de saúde deste município, 
conforme especificações e quantidades estimadas descritas neste termo de referência, através de Sistema de 
Registro de Preço. 

1.2 - Os materiais listados não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade, pois os mesmos 
encontram-se em quantidades estimadas, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde.  

1.4 – Os materiais ofertados deverão atender as normas de qualidade - (conforme a planilha em anexo).  

1.5 – Dos materiais ofertados não serão admitidos em hipótese alguma produtos recondicionados, 
remanufaturados e/ou reciclados, amassados e enferrujados. 

2. JUSTIFICATIVA    

2.1. Deve-se ressaltar que a aquisição do referido material se faz necessária para garantir a estruturação e o 
bom funcionamento desses estabelecimentos de saúde desta PMDE/Fundo Municipal de Saúde de Dom 
Eliseu/PA e seus departamentos afins; 

2.2. A aquisição é necessária em razão da sua natureza suplementar na realização das atividades essenciais 
ao cumprimento da missão institucional desta autarquia e apoio logístico às atividades do Fundo Municipal de 
Saúde, no desempenho das suas atribuições;                                                                                            

2.3. Os materiais solicitados neste Termo de Referência, dadas as suas características, enquadram-se no 
conceito de BENS MÓVEIS, conforme definido no § 1º, do Art. 2º do Decreto nº 5.450/2005; 

2.4. Os materiais destinam-se à atender as necessidades logísticas da Secretaria Municipal de Saúde, 
competindo-lhe a condução e conclusão de todos os atos pertinentes ao Certame, entretanto, compete também, 
ao Órgão Participante, o exercício de todas as prerrogativas quando da análise dos cumprimentos exigidos 
neste Instrumento, sendo-lhes imputadas todas as obrigações acessórias por conta da contratação, que ficará 
a cargo do Ordenador de Despesa;  

2.5. A contratação acima descrita está sendo solicitada, nos termos das especificações técnicas e informações 
complementares que a acompanham, quando for o caso, motivada: Pela necessidade de desenvolvimento de 
ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação 
aos objetivos programados, consideradas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento 
aprovadas. 

2.7.1 Dentre as vantagens em se utilizar o SRP destacam-se as seguintes:   
 
• Evolução significativa da atividade de planejamento organizacional, motivando a cooperação entre as mais 
diversas áreas.  
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• Possibilidade de maior economia de escala, uma vez que diversos órgãos e entidades podem participar da 
mesma ARP, adquirindo em conjunto produtos para o prazo de até 01 (um) ano. É o atendimento ao Princípio 
da Economicidade.  
 
• Aumento da eficiência administrativa, pois promove a redução do número de licitações e dos custos 
operacionais durante o exercício financeiro.  
 
• Otimização dos processos de contratação de bens e serviços pela Administração.  
 
• A solicitação de fornecimento ocorre somente quando surgir a necessidade em se adquirir os produtos 
registrados.  
• Ausência da obrigatoriedade em se adquirir os produtos registrados, quer seja em suas quantidades parciais 
ou totais.  
 
• Vinculação do particular pelo prazo de validade da ata às quantidades e aos preços registrados.  
 
• O orçamento será disponibilizado apenas no momento da contratação.  
 
• Celeridade da contratação, haja vista que se têm preços registrados.  
 
• Atendimento de demandas imprevisíveis.  
 
• Possibilita a participação de pequenas e médias empresas em virtude da entrega ou fornecimento do produto 
registrado ocorrer de forma parcelada.  
 
• Redução de volume de estoques e consequentemente do custo de armazenagem, bem como de perdas por 
perecimento ou má conservação, uma vez que a Administração Pública contrata na medida de suas 
necessidades.  
 
• Maior eficiência logística.  
 
• Devido ao tipo de produto licitado, não ter como ser calculado exatamente a quantidade para aquisição, o 
Registro de Preço é a melhor opção. 

3. DOS MATERIAIS    

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

01 CENTRÍFUGA LABORATORIAL.   2 UNIDADE       

 

Especificação : Ambiente de utilização: Laboratório de 
Parasitologia, características; TECNOLOGIA:PARA TUBOS, 
TIPO: DE 04 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL.      

02 AR CONDICIONADO.   5 UNIDADE       

 

Especificação : Ambiente de utilização: Laboratório de 
Hematologia, características; CAPACIDADE; 9.000 A 12.000 
BTUs, CICLO: QUENTE E FRIO.      

03 COAGULÔMETRO.   1 UNIDADE       
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Especificação : Coagulômetro de no mínimo um canal. 
Determinação no mínimo de: TP, TTPA, trombina, fibriogênio e 
fatores de coagulação. Devefornecer os resultados de TP em no 
mínimo atividade (%), INR e relação. O software deve permitir o 
armazenamento de pelomenos dos últimos 100 resultados e das 
curvas de TP e fibrinogênio. Deve possuir impressora embutida 
no equipamento. Tensãode acordo com a entidade solicitante.      

04 ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA.   1 UNIDADE       

 

Especificação : Análise de, no mínimo, 26 parâmetros Realizando, 
no mínimo, os seguintes testes: contagem total de leucócitos, 
Contagem totalde eritrócitos, desejável Leitura espectrofométrica 
de hemoglobina (cianometahemoglobina), Determinação 
hematócrito,Determinação de volume corpuscular médio, 
Determinação da Hemoglobina Corpuscular Média, Determinação 
da Concentração daHemoglobina Corpuscular Média, 
Determinação do Índice de Anisocitose, Contagem total de 
plaquetas, Determinação do volumeplaquetário médio, 
Determinação de plaquetócrito, Determinação da amplitude da 
distribuição de plaquetas, Contagem delinfócitos (valor absoluto), 
Contagem de linfócitos (valor relativo), Contagem de monócitos 
(valor relativo), Contagem demonócitos (valor absoluto), 
Contagem de neutrófilos (valor absoluto) Contagem de neutrófilos 
(valor relativo), Contagem deeosinófilos (valor absoluto), 
Contagem de eosinófilos (valor relativo), Contagem de basófilos 
(valor absoluto, Contagem debasófilos (valor relativo), Contagem 
de linfócitos atípicos (valor absoluto), Contagem de linfócitos 
atípicos (valor relativo),Contagem de grandes células imaturas 
(valor absoluto) Contagem de grandes células imaturas (valor 
relativo). Capacidade de, nomínimo, 60 amostras/hora. Análise de 
amostras em tubos abertos com aspiração de no 35?l ou menos. 
Procedimento de limpeza ecalibração. Identificação de amostras: 
alfanumérica, numérica ou sequencial. Limites de pacientes 
programáveis. Alarmespatológicos série vermelha, série branca e 
plaquetas. Alarmes para falhas de contagem. Acompanha 
impressora. Interface RS 232 incluindo gráficos e matriz. Leitor de 
código de barras. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade 
solicitante.      

05 HOMOGENEIZADOR.   2 UNIDADE       

 

Especificação : Características mínimas: Homogenizador de 
sangue para hematologia para uso em tubos de ensaio tipo 
Vacutainer. Com controle de velocidade e gabinete fabricado em 
chapa de aço pintura em Epoxi. Capacidade: 20 Tubos. 
Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.      

06 ANALISADOR BIOQUÍMICO.   1 UNIDADE       

 

Especificação : Ambiente de utilização: Laboratório de bioquímica, 
Especificação técnica: Analisador automático bioquímico, com 
velocidade de pipetagem de no mínimo 100 testes fotométricos 
por hora ou mais Mínimo de 28 ou mais posições simultâneas com 
refrigeração para reagentes, com chave de liga e desliga 
separada, permitindo desligar o equipamento e manter a 
refrigeração dos reagentes ativa Bandeja com no mínimo 40 
posições para tubos primários ou cubetas com sistema automático 
que lave e seque as cubetas utilizadas. Deve possuir sensor na 
agulha pipetadora de amostras/reagentes, que indique com alerta 
sonoro e em tela, no caso de falta de amostras e ou de falta de 
reagentes Deverá aceitar amostras de urgência para que, mesmo 
quando houver uma rotina em andamento Permitir 
interfaceamento com o software operacional do laboratório, 
utilizando o leitor interno de código de barras para amostras 
Possuir filtros de onda com, pelo menos, 7comprimentos de onda 
diferentes, sendo obrigatório abranger o range entre 340 até 800 
nm Sistema aberto com possibilidade de o usuário definir o perfil 
de trabalho, para qualquer marca de reagentes, do mercado, com 
capacidade para, no mínimo 100programações, ou mais, de 
técnicas (reagentes) diferentes simultaneamente Acessórios: 
CPU (computador operacional) monitor Mouse e teclado 
adequados ao modelo. Registro vigente junto à ANVISA/MS.      
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07 FREEZER COMUM.   4 UNIDADE       

 
Especificação : Caracteristicas; TIPO: VERTICAL 01 PORTA DE 
201 A 400 LITROS      

08 ANALISADOR DE ÍONS/ ELETRÓLITOS   1 UNIDADE       

 

Especificação : Especificaçao técnica; Analisador de íons com 
mínimo de 04 parâmetros: Na+, K+ Cl- Ca+2 com leitura de 
Sangue Total, Soro, Plasma ou Urina e comvolume de amostra de 
150 ul ou menor. Realizar no mínimo 60 análises por hora. Com 
calibração automática, displayalfanumérico, impressora térmica e 
porta serial RS232C. Alimentação elétrica a ser definida pela 
entidade solicitante. PossuirRegistro na Anvisa/MS.      

09 BANHO-MARIA   1 UNIDADE       

 

Especificação : Especificação técnica; Capacidade que atenda de 
90 a 105 tubos. Temperatura regulável por microprocessador 
digital. Cuba interna em aço inox sememendas ou soldas. 
Capacidade entre 6,6 litros a 10 litros. Tampa em aço inox ou em 
plástico. Estrutura externa em aço inox ouaço ferro pintado. 
Aquecimento através de resistência blindada tipo tubular. Estante 
única para tubos de ensaio. Controlador detemperatura com 
display. Faixa de trabalho, no mínimo, entre -10° C e 120° C, com 
precisão igual ou melhor que ± 1,5° C.      

10 AGITADOR DE TUBOS (VÓRTEX)   1 UNIDADE       

 
Especificação : Caracteristicas; VELOCIDADE: FIXA, 
ACIONAMENTO: MODO CONTÍNUO E POR PRESSÃO.      

11 
ANALISADOR DE GASES 
RESPIRATÓRIOS/HEMOGASÔMETRO   1 UNIDADE       

 

Especificação : Especificação Técnica; Analisador de pH e gases 
com calibração automática. Possui display gráfico. Possui 
software com rotinas de manutenção e teste.Parâmetros: pH, 
pCO2, HCO3, TCO2, BE, SO2, O2cont, A, AaDO2, a/A. Volume 
de amostra: 100 ?L ou menor. Alimentaçãoelétrica a ser definida 
pela entidade solicitante.      

12 CRONÔMETRO   3 UNIDADE       

 
Especificação : Ambiente de utilização; Laboratório de Imunologia, 
Caracteristic; TIPO: PROGRESSIVO E REGRESSIVO      

13 ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO   1 UNIDADE       

 

Especificação : CARACTERISTICA; MATERIAL DE 
CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: DE 81 ATÉ 
100L, TEMPERATURA MÍNIMA DE 200ºC: POSSUI, PORTA: 
POSSUI.      

14 MICROSCÓPIO LABORATORIAL   2 UNIDADE       

 

Especificação : Ambiente de utilização: laboratório de 
Urinoanálise, Especificação técinica: Microscópio Laboratorial 
Biológico Binocular de Contraste de Fase. Pode ser utilizado em 
Patologia Clínica ou para trabalhos depesquisa. Tubo de 
observação com no mínimo 160 mm de comprimento com 
cabeçote Binocular inclinado a 30° e rotação 360graus, com ajuste 
de distância interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares 
Revólver quádruplo reverso Objetivas Planacromáticas de 
Contraste de Fase 10X Ph, 40X Ph Retrátil e 100X Ph e Imersão, 
tipo O.G 01 par de oculares de 10X plana decampo amplo com 20 
mm de diâmetro, permitindo aumentos configuráveis entre 100X e 
1000X (desejável possuir configuraçãoopcional até 1600X com 
oculares de 16X) Platina dupla, mecânica com charriot graduado 
com controle para movimentos X e Y efixação da lâmina Ajuste 
coaxial de focalização micrométrica e macrométrica, com Knob 
Independente, com controle de pressão(torque) exercida no ajuste 
grosso e trava de segurança para limitar a altura e assim evitar 
danos da lâmina a objetiva, a distânciade ajuste vertical do foco 
deve ter no mínimo 22 mm, com divisão mínima do ajuste fino de 
0,002 mm Acompanha parapolarização, ocular centralizadora, 
torreta de contraste de fase Iluminador Koehler elétrico com 
coletor esférico Filtros verde e azul Iluminação: lâmpada de 
halogênio de no mínimo 6V/20W ou LED de potência equivalente, 
com ajuste de intensidade de luz Cabo de força com dupla      



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 
CNPJ: 11.415.068/0001-58 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 
 

 
End.: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 02 

Centro – Dom Eliseu - PA 
CEP: 68.633-000 

 

Isolação Manual de Instruções e capa para cobrir o microscópio 
Alimentação elétrica a ser definida pelaentidade solicitante. 

15 ANALISADOR DE URINA   1 UNIDADE       

 

Especificação : Características mínimas: Velocidade nominal: no 
mínimo 60 testes/hora. Parâmetros mínimos: glicose, pH, 
bilirrubina,urobilinogênio, cetonas, sangue, nitrito e proteínas. 
Possui leitor de código de barras. Armazenamento de dados: 
Resultados dosúltimos 100 pacientes. Sistema de interface RS 
232. Possui impressora. Alimentação elétrica a ser definida pela 
entidadesolicitante.      

16 ESTUFA DE CULTURA.   1 UNIDADE       

 

Especificação : Ambiente de utilização: Laboratório de 
Bacteriologia ou Microbiologia, Caracteristicas; MATERIAL DE 
CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: DE 20 ATÉ 
50L, TEMPERATURA ATÉ 70ºC: Possui, PORTA INTERNA 
(VIDRO TEMPERADO): Possui.      

17 ARMÁRIO.   6 UNIDADE       

 

Especificação : Ambiente de utilização: Quarto para Alojamento, 
características DIMENSÕES: Altura de 100 a 210 Cm, 
PRATELEIRAS: 03 ou 04, CAPACIDADE MÍNIMA DA 
PRATELEIRA: 40 Kg e MATERIAL DE CONFECÇÃO: Aço.      

18 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)   1 UNIDADE       

 

Especificação : Ambiente de utilização: Sala de Preparo de 
Reagentes, Caracteristicas: MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL, 
CAPACIDADE: ATÉ 25 LITROS.      

19 BALANÇA PARA LABORATÓRIO   1 UNIDADE       

 

Especificação : Especificação Técnica: Balança para laboratório 
com função de contagem de peças, display analógico de LCD. 
Capaz de realizar conversão de unidades Utiliza mecanismo 
eletromagnético de precisão. Capacidade mínima de 2200g. 
Leitura de 0,01g.      

20 DESTILADOR DE ÁGUA   1 UNIDADE       

 

Especificação : Ambiente de utilização: Laboratório de 
Histopatologia, Caracteristica; CAPACIDADE: ATÉ 5 
LITROS/HORA.      

      TOTAL:  

 

4 - CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS  

4.1 - O objeto a ser contratado é caracterizado como serviço comum de que trata a Lei nº 10.520/02 e o Decreto 
nº. 3.555/00 haja vista que os padrões de desempenho, qualidade e todas as características gerais e 
específicas dos serviços/materiais são as usuais do mercado e passíveis de descrições sucintas, podendo, 
portanto, ser licitado por meio do Pregão.  

5 - FUNDAMENTO LEGAL  

5.1 - A contratação para esta aquisição, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, 
na Decreto nº 10.024/2020, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e 147/2014 e 155/2016, do Decreto n° 7.892/2013 de 23 
de Janeiro de 2013 e Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e 8.538 de 6 de outubro de 2015, aplicando-
se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. 

5.2 – Este procedimento para Sistema de Registro de Preços – SRP está amparado pelo art. 3º do Decreto nº 
7.892/2013.  

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:  

I - Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;  
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III - Quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um 
órgão ou entidade, ou a programas de governo;  
 
6 - DEVERES DA CONTRATADA  

6.1 - Executar a entrega do objeto em conformidade com o detalhamento expresso neste Termo de Referência 
e no Edital da Licitação, observando rigorosamente as normas constantes neste instrumento e no edital;  
 
6.2 - Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais 
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo;  
 
6.3 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, inclusive com transporte do material a ser entregue;  
 
6.4 - Entregar os materiais solicitados dentro do prazo estabelecido, no horário e expediente (8h até as 13h de 
segunda a sexta feira);  
 
6.5 - Os produtos deverão ser entregues mediante apresentação da Ordem de Compra assinada pelo Setor de 
Compras, enviada pela Prefeitura, juntamente com a nota fiscal eletrônica;  
 
6.6 - As notas fiscais deverão conter o número do Processo licitatório, Ordem de Compra e Empenho, 
os quais constam na Ordem de Compra;  
 
6.7 – Os materiais deverão ser entregues no município de Dom Eliseu, de acordo com o órgão solicitante;  
 
6.8 - Entregar produtos dentro da validade, com no mínimo de 06 (seis) a 12 (doze) meses de validade após a 
data de entrega do produto;  

7 - DEVERES DA CONTRATANTE   

7.1 - São deveres da Secretaria Municipal de Saúde em Dom Eliseu:   
 
7.1.1 - Proporcionar todas as facilidades para que o prestador possa cumprir suas obrigações;  
 
7.1.2 - Rejeitar o produto que não atenda às especificações deste Termo de Referência;  
 
7.1.3 - Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal (ais) / Fatura(s) da contratada, observando ainda as 
condições estabelecidas no edital de licitação;  
 
7.1.4 - Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades detectadas no referido 
produto/serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;  
 
7.1.5 - Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a serem solicitados pelos técnicos da 
contratada;  
7.1.6 - Efetuar o pagamento no prazo previsto, em até trinta dias, contado a partir da data final do período de 
adimplemento da obrigação, na proporção dos produtos efetivamente fornecidos no período respectivo, 
segundo as autorizações expedidas pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 
CNPJ: 11.415.068/0001-58 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 
 

 
End.: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 02 

Centro – Dom Eliseu - PA 
CEP: 68.633-000 

 

e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e 
da Ordem de Compra emitida.  

8 - LOCAL DE ENTREGA/CONDIÇÕES E PRAZOS:  

8.1 – A entrega do objeto obedecerá ao seguinte:  
 
8.1.1 – Serão requisitados de forma parcelada, eventual e futura, de acordo com as necessidades do Órgão 
Solicitante, através da Ordem de Compra assinadas por responsável do Setor de Compras.  
 
8.1.2 – O produto deverá ser entregue em até 05 (cinco) dias úteis, contados da emissão da Ordem de Compra, 
em horário de expediente de 8h as 13h de segunda a sexta feira. No local indicado na O.C dentro do território 
do município de Dom Eliseu. 
8.1.2.1 – As Ordens de compras serão enviadas por e-mail em horário comercial (8h ao 12h30 e de 14h30 as 
18h). 

a) O produto deverá ser entregue acompanhados de nota fiscal eletrônica, que deverá conter descrição do item, 
marca, quantidade, preços unitários e totais, anexando a esta uma cópia da Ordem de compra ao qual se refere.  
 

8.1.3 - O responsável pela conferência da entrega dos produtos, receberá os materiais licitados em caráter 
provisório, em até 03 (três) dias uteis até a conferência definitiva, somente após a verificação da conformidade 
com os requisitos técnicos estabelecidos, o aceite será definitivo e se efetuará a liberação da nota fiscal para 
pagamento, facultado ao receber o material o poder de promover a recusa de recebimento do produto, desde 
que devidamente justificada, ocasião em que o fiscal, informará por escrito ao departamento competente para 
as providencias cabíveis. 

9 - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO  

9.1 - A presença da fiscalização do Contratante não elide nem diminui a responsabilidade da empresa 
contratada;  
 
9.2 - No momento da entrega dos materiais solicitados estará presente um servidor municipal designado como 
fiscal para conferencia da entrega;   
 
9.3 - O responsável pela conferência da entrega dos produtos, receberá em caráter provisório, em até 03 (três) 
dias uteis até a conferência definitiva, somente após a verificação da conformidade com os requisitos técnicos 
estabelecidos, condições de segurança e demais exigências do procedimento licitatório, o aceite será definitivo 
e se efetuará a liberação da nota fiscal para pagamento, facultado ao receber o poder de promover a recusa 
de recebimento do produto, desde que devidamente justificada, ocasião em que o fiscal, informará por escrito 
ao departamento competente para as providencias cabíveis. 

10 - DO ADITAMENTO CONTRATUAL: 
 
10.1. A contratação poderá ser prorrogada mediante TERMO ADITIVO, quando devidamente justificado e com 
observância às condições estabelecidas nos incisos I e II do Art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e demais legislações aplicáveis.   

11 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 
CNPJ: 11.415.068/0001-58 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 
 

 
End.: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 02 

Centro – Dom Eliseu - PA 
CEP: 68.633-000 

 

11.1 - A licitante vencedora que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Secretaria 
Municipal de Saúde em Dom Eliseu, e será descredenciado dos sistemas de cadastramento a que estiver 
inscrito, pelo prazo de até 20 (vinte) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais. 
 
11.2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas: 
 
11.2.1 - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 
30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato administrativo; 
 
11.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o saldo do contrato administrativo, no caso de atraso superior a 20 (vinte) 
dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual; 
 
11.2.3 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato administrativo, no caso da Contratada, 
injustificadamente, desistir do contrato administrativo ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos 
de inadimplemento contratual. 
 
11.3 - O valor das multas aplicadas, de acordo com o estabelecido neste edital, após regular processo 
administrativo, será descontado do pagamento das faturas devidas pela Prefeitura Municipal de Dom Eliseu. 
Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga por meio de guia própria, a Prefeitura Municipal 
de Dom Eliseu, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da sua aplicação. 

 
11.4 - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do 
descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

Dom Eliseu/PA, 07 de novembro de 2021. 
 

 
____________________________________ 
FELIPE GABRIEL CORREA BARROS 
Pregoeiro Oficial 
 
Autoridades Competentes: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________ 

LUIS LIMA DE ARAÚJO 
Secretário Municipal de Saúde 
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