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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2021-00035-FMS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00911006/21/ 

 
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 11415.068000/1200-03 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 MESA GINECOLOGICA   1 UNIDADE       

 

Especificação: Ambiente de utilização: Sala de Exames e 
Admissão de Parturientes. Material de confecção: Aço ou 
ferro pintado; Gabinete com portas e gavetas: Não possui      

02 CARDIOTOCÓGRAFO   1 UNIDADE       

 
Especificação: Configurações: Portátil, com impressora, 
gestação gemelar, com suporte.      

03 COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)   1 UNIDADE       
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Especificação: Ambiente de utilização: Área de Prescrição. 
Com características mínimas: 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 ddr 4 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 x16 
ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de 
chassis, com acionador instalado do gabinete. O adaptador 
de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 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 gravação de 
disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas 
com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 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 configuração exigida no 
item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou 
horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, 
teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações 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.      

04 OXIMETRO DE PULSO.   3 UNIDADE       

 

Especificação: Ambiente de utilização: Área Coletiva de 
Tratamento Intermediário Neonatal Convencional. 
Características: Portátil (de Mão) Com 1 Sensor.      

05 BERÇO AQUECIDO.   2 UNIDADE       

 

Especificação: Equipamento com sistema de aquecimento 
de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na 
parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano 
horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; 
possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito 
do recém-nascido construído em material plástico 
radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis 
para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito 
nas inclinações mínimas de trendelenburg e próclise; 
colchão de espuma de densidade adequada ao leito de 
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, com modo de operação servo controlado 
através de sensor ligado ao RN e manual; relógio apagar      
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incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para 
visualização de no mínimo: falta de energia; falha 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. 

06 ESTETOSCOPIO INFANTIL   4 UNIDADE       

 

Especificação: Ambiente de utilização: Posto de 
Enfermagem e Serviços. Características: Auscultador em 
Aço Inoxidável tipo Duplo.      

07 ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO   4 UNIDADE       

 
Especificação: TIPO: Analógico, Material de Confecção da 
Braçadeira: NYLON.      

08 LARINGOSCOPIO ADULTO   1 UNIDADE       

 
Especificação: TIPO: Fibra ótica, ILUMINAÇÃO: Led, Nº DE 
LÂMINAS: 06 lâminas rígidas.      

09 CARRO DE EMERGÊNCIA   1 UNIDADE       

 

Especificação: Suporte para cilindro: Possui, Régua de 
tomadas: Com cabo de no mínimo 1,50m, Suporte para 
desfibrilador: Possui, Gavetas: No mínimo 03, Tábua de 
massagem: Possui e Régua de gases: Não possui.      

10 BALDE A PEDAL   4 UNIDADE       

 
Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: Aço Inox e 
CAPACIDADE: Aço Inox/De 30l até 49l.      

11 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - INFANTIL   2 UNIDADE       

 

Especificação: MODO DE OPERAÇÃO: Digital, 
CAPACIDADE: Até 16KG, DIMENSÕES DA CONCHA: 
MÍNIMO 540X290(MM) e TARA: Possui.      

12 MESA PARA COMPUTADOR   1 UNIDADE       

 
Especificação: GAVETAS: de 01 a 02 gavetas e MATERIAL 
DE CONFECÇÃO: madeira/MDP/MDF/similar.      

13 IMPRESSORA LASER (COMUM)   1 UNIDADE       

 

Especificação: Especificação mínima: Que esteja em linha 
de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de 
cor monocromático; resolução mínima de 1200x1200 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 e rede 10/100/100 
ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso 
automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento garantia de 12 meses      

14 MESA PARA IMPRESSORA   1 UNIDADE       

 

Especificação: ESTRUTURA: Aço/ferro pintado, 
DIMENSÕES MÍNIMAS: Mínimo de 0,50X0,40X0,70 CM e 
TAMPO: Madeira/MDP/MDF/Similar.      

15 ESTETOSCOPIO ADULTO   5 UNIDADE       

 
Especificação: TIPO: Duplo AUSCULTADOR: Aço 
Inoxidável.      

16 
APARELHO PARA FOTOTERAPIA 
(ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA)   1 UNIDADE       
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Especificação: Ambiente de utilização: Área Coletiva de 
Tratamento. CARACTERISTICAS; ILUMINAÇÃO: Led, 
BERÇO EM ACRÍLICO: Não possui, PAINEL DE 
CONTROLE MICROPROCESSADO: Possui e AJUSTE DE 
IRRADIANCIA: Possui.      

17 INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA)   1 UNIDADE       

 

Especificação: 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; Possuir trava de segurança e/ou 
mecanismo de amortecimento para fechamento suave da 
cúpula para evitar acidentes; possuir porta de acesso 
rebatível; Possui pelo menos 05 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 dentro da 
câmera; possuir pelo menos uma portinhola do tipo íris, 
permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de 
respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem 
alterar as condições do ambiente, possuir passatubos nas 
laterais da cúpula, permitindo 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, ajustes 
do leito nas posições mínimas de trendelenburg e próclive, 
sem abir 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 informações dos parâmetros 
monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC 
(temperatura do ar controlada) e de pelo ITC (temperatura do 
RN controlada); servocontrole continuo de umidade relativa 
do ar; alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: 
Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de 
circulação do ar; Hipotermia e hipertemia, desconexão do 
sensor á 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 temperaturas, umidade e 
alarmes para o caso de falta de energia; sistema de 
circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o 
equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); suporte 
de soro; 02 prateleiras giratórias para suporte de 
equipamentos que suporte no mínimo 6 kg. Todos os cabos, 
sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu 
funcionamento. Alimentação elétrica a ser definida pela 
entidade solicitante.      
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18 CARRO MACA SIMPLES.   2 UNIDADE       

 

Especificação: Ambiente de utilização: : Área de Recepção 
de Parturientes, características GRADES LATERAIS: possui, 
SUPORTE DE SORO: possui, COLCHONETE: possui e 
MATERIAL DE CONFECÇÃO: Aço inox/alumínio.      

19 SUPORTE DE HAMPER   3 UNIDADE       

 
Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: Aço 
inoxidável;      

20 SUPORTE DE SORO.   3 UNIDADE       

 

Especificação: Ambiente de utilização: Quarto para Pré-
parto/Parto/Pós-parto, características TIPO: Pedestal e 
MATERIAL DE CONFECÇÃO: Aço Inoxidável.      

21 
REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO - 
(AMBU)   2 UNIDADE       

 

Especificação: RESERVATÓRIO: possui, MATERIAL DE 
CONFECÇÃO: Silicone, APLICAÇÃO: Infantil, VÁVULA 
UNIDIRECIONAL: Possui.      

22 DETECTOR FETAL   2 UNIDADE       

 
Especificação: TIPO: portátil, TECNOLOGIA: Digital e 
DISPLAY: possui.      

23 MESA DE MAYO.   2 UNIDADE       

 
Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: Aço 
Inoxidável.      

24 CAMA PPP   1 UNIDADE       

 

Especificação: Cama PPP manual com apoio de pernas 
removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para 
coleta de liquido. Base dividida em no mínimo 3 seções: 
dorso, assento, perneiras e complemento da perneira 
removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, 
injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou 
similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão 
compatível com as dimensões da cama.      

25 BANQUETA   4 UNIDADE       

 

Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: Aço 
inoxidável, REGULAGEM DE ALTURA: possui e ASSENTO: 
Giratório.      

26 POLTRONA HOSPITALAR   2 UNIDADE       

 

Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: aço/ferro 
pintado, ASSENTO E ENCOSTO: Estofado Courvin, 
CAPACIDADE: Até 120 kg e RECLINAÇÃO: Acionamento 
manual.      

27 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO - (AMBU)   2 UNIDADE       

 

Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: Silicone, 
VÁLVULA DE PEEP: Não Possui, VÁLVULA 
UNIDIRECIONAL: Possui e RESERVATÓRIO: Possui.      

28 ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELETRICO MOVEL   1 UNIDADE       

 

Especificação: SUPORTE COM RODÍZIOS: possui, 
VÁLVULA DE SEGURANÇA: possui, FRASCO: 
Termoplástico/vidro e FLUXO DE ASPIRAÇÃO: de 31 a 49 
LPM.      

29 BERÇO PARA RECEM NASCIDO   2 UNIDADE       

 
Especificação: RODÍZIOS: possui, CUNA: Acrílico e 
ESTRUTURA: Aço/ferro pintado.      
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30 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL   1 UNIDADE       
 Especificação: ILUMINAÇÃO: Led e HASTE: Flexível.      

31 ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA/ESCADA DE LING)   2 UNIDADE       

 
Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: madeira e 
REGULAGEM: Sim.      

32 BANQUETE PARA PARTO VERTICAL   2 UNIDADE       
 Especificação: COMPOSIÇÃO: Polietileno.      

33 MESA DE CABECEIRA   2 UNIDADE       

 
Especificação: PORTAS: possui, GAVETA: possui e 
MATERIAL DE CONFECÇÃO: MDP/MDF/aço carbono.      

34 ARMÁRIO.   1 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.      

35 ESCADA COM 2 DEGRAUS.   1 UNIDADE       

 

Especificação: Ambiente de utilização: Alojamento Conjunto, 
características MATERIAL DE CONFECÇÃO: Aço 
Inoxidável.      

36 CADEIRA.   4 UNIDADE       

 

Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: Aço/ferro 
pintado, BRAÇOS: não possui, REGULAGEM DE ALTURA: 
não possui, RODÍZIOS: não possui e ASSENTO E 
ENCOSTO: Polipropileno      

      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;  
 
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;  
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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 
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:  
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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: 
 
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 
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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 dezembro de 2021. 
 

 
____________________________________ 
FELIPE GABRIEL CORREA BARROS 
Pregoeiro Oficial 
 
Autoridades Competentes: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________ 

LUIS LIMA DE ARAÚJO 
Secretário Municipal de Saúde 
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