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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PREGÃO ELETRONICO: 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM  

MODO DE DISPUTA: ABERTO/FECHADO 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES 

VINCULADAS, NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA. 

  

1. DO OBJETO 

 

1.1. O presente termo de referência tem por objeto determinar as condições da 

aquisição de equipamentos e materiais permanente para atender as necessidades do 

Fundo Municipal de Saúde e unidades vinculadas, no município de Dom Eliseu - PA. 

1.2.  Aquisição dos equipamentos e materiais permanentes será realizada mediante 

licitação na modalidade de PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO 

POR ITEM para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades 

vinculadas. 

1.3. O modo de disputa desta licitação será o ABERTO E FECHADO, conforme 

estabelece Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. 

1.4. Serão adotados para o envio de lances no presente pregão eletrônico o seguinte 

modo de disputa: ABERTO E FECHADO - os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado neste 

edital. 

1.5. A presente licitação será regida por este edital, pela Lei Federal Nº 10.520/2002 e 

Decreto Federal Nº 10.024/2019, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as 

disposições da Lei Federal Nº 8.666/1993 e suas alterações, Lei Complementar Nº 
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123/2006, bem como as sanções previstas na Lei Federal nº 12.846/2013, assim como as 

cláusulas e condições especificadas neste termo de referência. 

2. DAS UNIDADES 

 

 

UNIDADES  

 

EQUIPAMENTOS/ MATERIAL  

PERMANENTE 

 

QUANT. 

ESF do Bairro Boa 
Vista (Centro de 
Saúde/Unidade 
Básica) RUA HAVAI - 
BOA VISTA, CEP: 
68633-000 
 

 

 

 

 

NO-BREAK (PARA 
COMPUTADOR/IMPRESSORA) 

 

01 

COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO). 

 
01 

LONGARINA C/ 03 LUGARES 03 

  TOTAL: 05 

Estratégia de Saúde 
da Família Bairro 
Eldorado (C entro de 
Saúde/Unidade 
Básica) 

RUA ELDORADO - 
ELDORADO, 
CEP:68633-000 
 

 

NO-BREAK (PARA 
COMPUTADOR/IMPRESSORA) 

 

01 

COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO). 

 
01 

LONGARINA C/ 03 LUGARES 

 
03 
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  TOTAL: 05 

USF Bairro Bom 
Jesus (Centro de 
Saúde/Unidade 
Básica) 

RUA BOA VISTA - BOM 
JESUS, CEP: 68633-
000 

NO-BREAK (PARA 
COMPUTADOR/IMPRESSORA) 

 

02 

COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO). 

 
02 

CADEIRA GIRATÓRIA  03 

  TOTAL: 07 

USF Bairro 
Esplanada (Centro 
de Saúde/Unidade 
Básica),  

FIRME - CENTRO, 
CEP:68633-000 

NO-BREAK (PARA 
COMPUTADOR/IMPRESSORA) 

 

01 

COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO). 

 
01 

  TOTAL: 02 

USF Bairro Jardim 
Planalto (Centro de 
Saúde/Unidade 
Básica),  

RUA SAO JOAO DEL 
REY - PLANALTO, 
CEP:68633000 

NO-BREAK (PARA 
COMPUTADOR/IMPRESSORA) 

 

01 

COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO). 

 
01 

LONGARINA C/ 03 LUGARES 

 
03 

  TOTAL: 05 

USF Bairro 
Liberdade (Centro de 
Saúde/Unidade 
Básica)  

NO-BREAK (PARA 
COMPUTADOR/IMPRESSORA) 

 

01 

COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO). 

 
01 
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RUA ARI BARROSO - 
LIBERDADE, CEP: 
68633-000 

LONGARINA C/ 03 LUGARES 

 
06 

  TOTAL: 08 

USF Bela Vista Bairro 
Pombal (Centro de 
Saúde/Unidade 
Básica)  

RUA DA CRECHE 
ITINGAPA - POMBAL, 
CEP :68633-000 

NO-BREAK (PARA 
COMPUTADOR/IMPRESSORA) 

 

01 

CADEIRA 

01 

  TOTAL: 02 

USF do Bairro Jardim 
América (Centro de 
Saúde/Unidade 
Básica)  

RUA BERNARDO 
SAYAO - J AMERICA, 
CEP:68633000 

NO-BREAK (PARA 
COMPUTADOR/IMPRESSORA) 

 

01 

COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO). 

 
01 

LONGARINA C/ 03 LUGARES 

 
06 

  TOTAL: 08 

USF do Bairro PDS 
(Centro de 
Saúde/Unidade 
Básica)  

RUA CASTRO ALVES -  
PDS, CEP:68633000 

NO-BREAK (PARA 
COMPUTADOR/IMPRESSORA) 

 

02 

COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO). 

 
02 

LONGARINA C/ 03 LUGARES 

 
04 

SMART TV LED FULL HD ANDROID 
40 POLEGADAS                       

01 
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BEBEDOURO/ PURIFICADOR 
REFRIGERADO 

01 

AR-CONDICIONADO SPLIT 
INVERTER 12.000 

01 

  TOTAL: 11 

USF de Ligação 
Centro (Centro de 
Saúde/Unidade 
Básica) VILA 
LIGACAO CENTRO - 
CENTRO, 
CEP:68633000 

NO-BREAK (PARA 
COMPUTADOR/IMPRESSORA) 

 

01 

CADEIRA 
05 

  TOTAL: 06 

USF do Bairro Bela 
Vista Centro (Centro 
de Saúde/Unidade 
Básica) 

 AV J K CENTRO  
BAIRRO - CENTRO, 
CEP:68633000 

NO-BREAK (PARA 
COMPUTADOR/IMPRESSORA) 

 

02 

COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO). 

 
02 

  TOTAL:04 

USF Dom Eliseu 
Centro 
(Centro de 
Saúde/Unidade 
Básica)  

RUA JARBAS 
PASSARINHO - 
BAIRRO CENTRO, 
CEP:68633000 

NO-BREAK (PARA 
COMPUTADOR/IMPRESSORA) 

 

02 

COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO). 

 
02 

LONGARINA C/ 03 LUGARES 

 
03 

CADEIRA GIRATÓRIA 03 

  TOTAL:10 
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Hosp. Munic. De Dom 
Eliseu RUA SANTA 
TEREZINHA BAIRRO 
PLANALTO - 
CEP:68633000 

CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER 
MECÂNICA 

06 

CADEIRA DE RODAS ADULTO 01 

  TOTAL:07 

 

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO  

  

A motivação inicial parte da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Recursos 

de Emendas Parlamentar PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL 

PERMANENTE Nº. DAS PROPOSTAS: 11415.068000/1210-03 e 11415.068000/1210-06 

constantes dos autos. 

 As aquisições dos equipamentos a serem licitados destinam-se aos Centros de 

Saúde e Postos de saúde: ESF do Bairro Boa Vista (Centro de Saúde/Unidade Básica), 

Estratégia de Saúde da Família Bairro Eldorado  (Centro de Saúde/Unidade Básica), USF 

Bairro Bom Jesus (Centro de Saúde/Unidade Básica), USF Bairro Esplanada (Centro de 

Saúde/Unidade Básica), USF Bairro Jardim Planalto (Centro de Saúde/Unidade Básica), 

USF Bairro Liberdade (Centro de Saúde/Unidade Básica), USF Bela Vista Bairro Pombal 

(Centro de Saúde/Unidade Básica), USF do Bairro Jardim América (Centro de 

Saúde/Unidade Básica), USF do Bairro PDS (Centro de Saúde/Unidade Básica), USF de 

Ligação Centro (Centro de Saúde/Unidade Básica), USF do Bairro Bela Vista Centro 

(Centro de Saúde/Unidade Básica), USF Dom Eliseu Centro (Centro de Saúde/Unidade 

Básica) e   Hosp. Munic. De Dom Eliseu (Hospital Geral), onde oportunizarão uma 

reestruturação e melhoria dos trabalhos realizados nas Unidades de Saúde do Município, 

garantindo conforto e segurança à população usuária do Sistema Único de Saúde  SUS, 

durante a assistência à saúde. 

 Devido ao crescimento da demanda por serviços na área da saúde nos últimos 

anos, a Secretaria Municipal de Saúde de Dom Eliseu -PA, buscando a melhoria constante 

do atendimento ofertado aos pacientes do SUS, que são encaminhados para as unidades 

de saúde, tal aquisição se faz necessária, em virtude dos equipamentos supracitados, 
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serem devidamente utilizados para a substituição dos existentes por estarem depreciados 

pelo longo período de sua utilização ou inexistirem nos locais assistidos.  

O quantitativo encaminhado está de acordo com a Proposta de Aquisição de 

Equipamento/Material Permanente e justificativas apontadas nos autos do processo. Esta 

solicitação irá oportunizar aos servidores melhores condições de trabalho e atendimento 

à população através de uma reestruturação e melhoria dos equipamentos utilizados nos 

atendimentos realizados nas Unidades de Saúde, garantindo assim mais conforto e 

segurança à população usuária do Sistema Único de Saúde  SUS. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

4.1. A descrição da solução como um todo, abrange a aquisição de equipamentos e 

materiais permanentes para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde e 

unidades vinculadas. As propostas das empresas deverão atender as seguintes exigências:  

4.1.1.   As empresas deverão fornecer marca, fabricante e modelo, folhetos técnicos ou 

catálogos dos Produtos ofertados, onde constem as características, permitindo a 

consistente avaliação dos itens. 

4.2. Declaração do contratante de que tem pleno conhecimento das condições 

necessárias para a entrega dos objetos. 

4.3. Qualquer opção oferecida pela empresa, que não atenda as especificações contidas 

no edital, não será levada em consideração durante o julgamento. 

4.4. O fornecedor está obrigado a informar na NOTA FISCAL o número do item e 

o prazo de garantia ou validade de cada produto, informações do produto, nº do 

pregão e nº do contrato, conforme Acórdão TCU nº 818/2019 Segunda Câmara. 

          

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

 

5.1. O PRAZO DE ENTREGA DOS BENS SÃO DE 8 (OITO) DIAS UTEIS, contados do (a) 

recebimento da nota de empenho, e deverá ser entregue no seguinte endereço: Rua Ceará 

n° 652, centro, Dom Eliseu/PA - CEP: 68.633-000. 
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5.2. Os equipamentos e materiais permanentes poderão ser rejeitados, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, 

devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias uteis, a contar da notificação da 

contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

5.3. Os equipamentos e materiais permanentes serão recebidos definitivamente no 

prazo de 3 (três) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da 

qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 

circunstanciado. 

5.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 

definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

5.5. O recebimento provisório ou definitivo dos objetos não exclui a responsabilidade 

da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

5.6. Todas as despesas relativas ao transporte e entrega dos equipamentos e materiais 

permanente correrão por conta exclusiva da empresa.  

6. DA GARANTIA  

6.1 Os equipamentos e materiais permanentes deverão ter a garantia mínima de 12 

(doze) meses, livre de horas de uso, contra defeitos de fabricação, montagem e defeitos 

decorrentes de desgastes prematuros durante a operação do emprego em condições 

normais, sendo compreendido pela assistência técnica, incluindo mão de obra, reposição 

de peças e componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos de fábrica, contados a partir 

da data da emissão da nota fiscal.  

6.2 Durante o prazo da garantia, constituem-se as obrigações da contratada: 

A. Providenciar, independentemente de ser fabricante ou não fabricante, a correção 

ou substituição do todo ou em parte do material, peça, componente ou acessório, que 

apresente defeitos de fabricação ou divergência com as especificações estabelecidas no 

edital, sem ônus para administração, observando o contrato e a legislação vigente.   

B. Substituir o item ofertado por um novo com as mesmas especificações, em caso de 

suas peças, acessórios ou componentes que apresentem defeito de fabricação. 
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C. Caso ocorra 03 (três) chamados de assistência referentes ao mesmo defeito ou 05 

(cinco) problemas referentes a problemas distintos, a empresa ganhadora do item 

deverá substituir o objeto defeituoso por um novo objeto, com especificações técnicas 

iguais ou superiores ao item ofertado pela contratada. 

D.  O prazo para conserto do item com defeito, durante a vigência do contrato, será 

de 3 (três) dias uteis. 

E. No conserto que superar o quarto dia útil, do chamamento técnico para resolução 

do defeito, a contratada deverá fornecer o item de condições iguais ou superiores ao item 

que consta na proposta, o qual deverá ser fornecido até a sua devolução. 

F. O item deverá ser substituído por outro de condições superiores ou iguais a do 

proposta, caso o defeito não seja reparado no prazo de 15 (quinze) dias corridos. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

7.1. São obrigações da Contratante: 

7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

7.2. Dar aceite na Nota Fiscal e providenciar o pagamento 

7.3. Zelar pelara durante a vigência do contrato sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificações exigidas no edital.  

7.4. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
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7.5. Notificar a CONTRATADA, ficando-lhe prazo para corrigir as irregularidades 

encontradas na entrega dos itens. 

7.6. Aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos 

e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes 

da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

8.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 

e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 

fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: MARCA, FABRICANTE, MODELO 

(quando for o caso). 

8.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

8.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos no prazo fixado no item 4.3. 

8.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

8.1.5. Atender prontamente as exigências da administração pública. 

8.1.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias, 

tributarias e demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não se transfere 

para administração pública. 

8.1.7. Não permitir a utilização de trabalho de menor de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz para maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do 

trabalho de menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso.  

8.1.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 
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8.1.9. Não transferir a terceiros, nem de forma parcelada, as obrigações assumidas, nem 

subcontratar quaisquer prestações a que está obrigado, salvo nas condições 

expressamente autorizadas no termo de referência. 

8.1.10. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições 

do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa 

da Administração à continuidade do contrato. 

 

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como 

o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

10.4. Um fiscal autorizado acompanhará os serviços desenvolvidos, podendo propor 

medidas de melhorias, bem como fiscalizar a execução dos trabalhos prestados. 
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11. DO PAGAMENTO 

 

11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a 

partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito 

em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão 

contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

 

11.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

11.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

11.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

11.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 

Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos 

e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz 

jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.  

 

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

12.1. Não haverá exigência de garantia contratual. 
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13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada 

que: 

13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

13.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

13.1.5. Cometer fraude fiscal; 

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

13.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

13.2.2. Multa moratória de 3% (três por cento) por dia de atraso injustificado sobre 

o valor da parcela inadimplida, até o limite de 5 (cinco) dias; 

13.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

13.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 

inadimplida; 

13.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos;  

13.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o 

consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

13.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 

também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa 

no subitem 12.1 deste Termo de Referência. 

13.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
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promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

13.3. As sanções previstas nos subitens acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA 

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

13.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 

as empresas ou profissionais que: 

13.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

13.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 
 

13.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

em virtude de atos ilícitos praticados. 

13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 

Lei nº 9.784, de 1999. 

13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Secretaria Municipal de Saúde de Dom 

Eliseu-PA, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados 

judicialmente. 

13.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada 

pela autoridade competente. 

13.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS poderá cobrar o valor 

remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

13.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

13.9. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 

12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
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13.10. O processamento do PAD não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem 

a participação de agente público. 

  

13.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

 

14.1. A aquisição será custeada com recursos das Dotações Orçamentárias do Fundo 

Municipal de Saúde. referente ao exercício de 2023.  

 

14.2. As despesas decorrentes com a execução do contrato da aquisição serão 

custeadas com recursos do Erário Municipal / Federal e ocorrerão por conta da 

disponibilidade orçamentária, no exercício 2023, cuja fonte de recursos, programa e 

elemento de despesa a ser especificados na Nota de empenho, emitida pelo órgão ou setor 

competente. 

 

14.3 As despesas decorrentes com a aquisição dos equipamentos e materiais 

permanentes serão custeadas com a proposta de aquisição de equipamento/material 

permanente nº. da proposta: 11415.068000/1210-03 do MINISTÉRIO DA SAÚDE, no 

valor de R$ 94.549,00 (Trezentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e um reais) 

os demais recursos serão reforçados pelo erário municipal.  

14.4 As despesas decorrentes com a aquisição dos equipamentos e materiais 

permanentes serão custeadas com a proposta de aquisição de equipamento/material 

permanente nº. da proposta: 11415.068000/1210-06 do MINISTÉRIO DA SAÚDE, no 

valor de R$ 25.675,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais) os demais 

recursos serão reforçados pelo erário municipal. 
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15. DA VIGÊNCIA. 

 

15.1. O contrato terá sua duração iniciando-se com a assinatura do mesmo e 

terminando com o fim do exercício orçamentário, diretamente vinculada à vigência dos 

respectivos créditos orçamentários, ou seja, até o dia 31 de dezembro do exercício 

financeiro correspondente, conforme disposto no caput do artigo 57, da Lei 8.666/93. 

16. DISPOSIÇÕES FINAIS. 

16.1. Aplica-se aos casos omissos, durante a execução contratual, o teor da Lei 

Federal N. º 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar N. º 

123/2006, Lei Federal N. º 12.846/2013, aplicando-se, subsidiariamente, no que 

couberem, as disposições da Lei Federal N. º 8.666/1993 e suas alterações. 

 

16.2. Em atendimento a Resolução n.º 11.535/2014/TCM, de 1 de julho de 2014, os 

contratos Administrativos deverão ser assinados pelas partes com Certificação 

Digital nível A3. 

 

Dom Eliseu  PA, 06 de fevereiro de 2023 

 

 

_________________________________________ 
Guilherme Cardoso Cunha 

Pregoeiro 
Dec. Mun.: n° 453/2022-GP 
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ANEXO II 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

REFERÊNCIA 

 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -    

01 

NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA). 

Especificação: 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 alternada) 

com comutação automática. Tensão de saída 110 / 

115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme 

audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a 

plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando 

consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas 

de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, 

sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 

12 meses. 

 

 

 

 

 

 

16 

R$ 

1.468,427 
R$ 23.494,83 

02 

COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO). Especificação: 

que esteja em linha de produção pelo fabricante. 

Computador desktop com processador no mínimo 

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 de8 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 

 

 

 

 

14 

R$ 

3.336,11 
R$ 46.705,54 
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sítiowww.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 no 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 

degravação 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. 

03 

LONGARINA C/ 03 LUGARES; Especificação: Cadeira 

Longarina Plástica c/ 3 lugares, Assento e encosto 

injetados em material polipropileno reciclado de alta 

resistência, com furos para ventilação corporal do 

usuário; Estrutura longarina de tubo 30x50mm 

desmontável com plataformas modelo diretor 

soldadas pelo processo MIG-MAG; Acabamento com 

ponteiras 30x50mm de termoplástico injetado de alta 

 

 

 

28 

R$ 

1.134,393 
R$ 31.763,01 
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resistência; Pintura epóxi-pó curada em estufa a 180° 

C; na Cor PRETA. 

 

04 

CADEIRA GIRATÓRIA; Especificação: Giratória com 

rodízios com 50mm, médio, encosto e assento fixos na 

posição operativa, com apoio para braços, 

estofamento em courvin no encosto e no assento, 

regulagem de altura do assento a gás, pés em 

estrutura metálica. Cores a definir (azul ou preta). 

 

 

06 

R$ 

1.067,827 
R$ 6.406,96 

05 

CADEIRA; Especificação:  fixa com braços, assento e o 

encosto confeccionados em polipropileno na cor 

Preto ou azul, c/ alta solidez à luz, alta resistência ao 

esgarçamento e alta resistência à tração. De alta 

qualidade atendendo à NBR 13962. Base giratória 

com regulagem de altura a gás, Medidas: Assento: L 

460 mm x P 400 mm. Encosto: L 460 mm x H 260 mm. 

Altura total da Cadeira: 895mm. 

06 
R$ 

388,567 
R$ 2.331,40 

06 

SMART TV LED FULL HD ANDROID 40 POLEGADAS                      

Especificação: smart tv c/ 02 ou mais entradas HDMI, 

tela LED, entrada USB, controle remoto, Sistema 

operacional: Android, recepção de TV a cabo, 

AV/vídeo, bivolt, Bluetooth, wi-fi. 

01 
R$ 

2.169,113 
R$ 2.169,11 

07 

BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO; 

Especificação: Bebedouro de coluna para água gelada 

e natural; gabinete em aço inox, tampa base, 

pingadeira, Base da pingadeira e separador de água 

em plástico de alto impacto, silencioso; conexões 

01 
R$ 

1.602,163 
R$ 1.602,16 
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hidráulicas internas atóxicas, e torneira em plástico 

ABS, Alimentação 220v. 

 

08 

AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 

 

Especificação: Tipo: Split High Wall; Capacidade de 

refrigeração: 12.000 BTU/h; Tecnologia: Inverter; 

com controle remoto; Compressor: rotativo; Funções: 

Sleep, Swing e Timer; Fases: Monofásico; Tensão: 

220V; serpentina de cobre. 

01 
R$ 

2.344,997 
R$ 2.345,00 

09 
CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA; 

cabeceira e peseira removíveis) ;(colchão d28) 
06 

R$ 

4.860,187 
R$ 29.161,12 

10 

CADEIRA DE RODAS ADULTO; material de 

confecção/apoio para braços/apoio para 

pés/elevação de pernas aço ou ferro 

pintado/escamoteável/removível/com elevação 

01 
R$ 

861,823 

R$ 

861,82 

 
 

 TOTAL 
R$ 

146.840,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


