
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DO PROCESSO: 7/2020-070801

1.0. OBJETO.

1.1. Para atender às necessidades do(a) Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, faz-se necessário a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E INSTRUMENTO 
HOSPITALAR, DESTINADO A EQUIPAR A NOVA UBS  DA COMUNIDADE BACABAL E HOSPITAL DE 
REFERENCIA DO COVID 19, QUE SERÃO  UTILIZADOS PARA POR EM PRATICA O PLANO DE COMBATE AO 
NOVO CORONA VIRUS  (SARS-COV-2 COVID 19) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIXUNA DO 
PARÁ -PA., conforme especificações, quantitativos e valores que foram previamente estimados por meio de pesquisa 
mercado com empresas cadastradas no sistema da prefeitura, conforme estabelecidos abaixo:

----------------------------------------------------------------------------

|  ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                    |

|       |    QUANTIDADE  UNIDADE           VALOR UNITÁRIO       VALOR TOTAL |

----------------------------------------------------------------------------

| 00001 | MESA PEQUENA SEM GAVETA EM MDF                                    |

|       |          4.00  UNIDADE                  296,667          1.186,67 |

| 00002 | MESINHA DE CABECEIRA DE FERRO                                     |

|       |         14.00  UNIDADE                  230,000          3.220,00 |

| 00003 | MESA DE PLÁSTICA, QUADRADA, 4 LUGARES                             |

|       |          2.00  UNIDADE                  170,667            341,33 |

| 00004 | CADEIRA ALMOFADA RECLINÁVEL, FIXA REVESTIDA DE NAPA PARA OBSERVAÇ |

|       | ÃO                                                                |

|       |          2.00  UNIDADE                  287,333            574,67 |

| 00005 | PURIFICADOR DE AGUA (REFRIGERADOR)                                |

|       | MODELO PROINFÂNCIA                                                |

|       |                                                                   |

|       |          2.00  UNIDADE                  465,000            930,00 |

| 00006 | LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E COM TAMPA                           |

|       | EM INOX 50LTS                                                     |

|       |         10.00  UNIDADE                  558,000          5.580,00 |

| 00007 | LIXEIRA INOX 30 LITROS COM PEDAL E COM TAMPA                      |

|       |         20.00  UNIDADE                  293,333          5.866,66 |

| 00008 | SUPORTE DE CABIDE                                                 |
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|       |         10.00  UNIDADE                   42,333            423,33 |

| 00009 | CARINHO DE LIMPEZA COMPLETA                                       |

|       |          2.00  UNIDADE                1.503,333          3.006,67 |

| 00010 | MESA PARA COZINHA COM 4 LUGARES                                   |

|       |          2.00  UNIDADE                  646,333          1.292,67 |

| 00011 | MESA INOX COM DUAS BANCADAS                                       |

|       |          4.00  UNIDADE                  434,000          1.736,00 |

| 00012 | NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO                                          |

|       | De parede com 01 corpo, de aço ou ferro pintado                   |

|       |          4.00  UNIDADE                  501,667          2.006,67 |

| 00013 | MACA SEM RODINHA ALMOFADA EM AÇO                                  |

|       |         10.00  UNIDADE                  895,867          8.958,67 |

| 00014 | MACA COM RODINHA ALMOFADA EM AÇO                                  |

|       |          6.00  UNIDADE                1.686,717         10.120,30 |

| 00015 | LEITO COM PROTEÇÃO LATERAL RECLINÁVEL C/ COLCHÃO                  |

|       |         20.00  UNIDADE                3.203,333         64.066,66 |

| 00016 | LEITO COM PROTEÇÃO LATERAL RECLINÁVEL INFANTIL                    |

|       | c/colchão                                                         |

|       |          2.00  UNIDADE                2.603,333          5.206,67 |

| 00017 | HAMPER PARA ISOLAMENTO                                            |

|       |          6.00  UNIDADE                  375,000          2.250,00 |

| 00018 | CARRINHO DE PARADA                                                |

|       |          1.00  UNIDADE                2.330,000          2.330,00 |

| 00019 | PEAK FLOW METER (EQUIPAMENTO USADO PELA FISIOTERAPIA)             |

|       |          1.00  UNIDADE                  446,000            446,00 |

| 00020 | ARMARIO EM MDF PARA CONSULTÓRIO                                   |

|       |          1.00  UNIDADE                1.398,663          1.398,66 |

| 00021 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO                                     |

|       | Modo de operação digital.                                         |

|       |          6.00  UNIDADE                1.370,000          8.220,00 |

| 00022 | CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 10 METROS                                 |

|       |         10.00  UNIDADE                2.916,667         29.166,67 |

| 00023 | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL ADULTO                                 |

|       | Tipo: Portátil( de mão) com um sensor.                            |

|       |          2.00  UNIDADE                  288,000            576,00 |

| 00024 | AMBU PEDIATRICO                                                   |

|       |          1.00  UNIDADE                  283,333            283,33 |

| 00025 | CENTRAL DE AR 24000 BTUS                                          |

|       |          3.00  UNIDADE                3.196,667          9.590,00 |

| 00026 | NOBREAK 1200VA.                                                   |

|       | Modelo bivolt automático:   entrada  115/127V  ou  220V  e  saída |

|       | 115V.Filtro de linha.                                             |

|       | Estabilizador  interno  com  4 estágios de                        |

|       | regulação. Forma de  onda  senoidal  por  aproximação (retangular |

|       | PWM). DC Start.  Battery  Saver: evita o consumo desnecessário da |

|       | carga da bateria, preservando a sua vida útil. Autodiagnóstico de |

|       | bateria: informa quando   a   bateria  precisa  ser  substituída. |

|       | Recarga automática das  baterias  em  4  estágios,  mesmo  com  o |

|       | nobreak desligado. Recarregador  Strong  Charger:  possibilita  a |

|       | recarga da bateria  mesmo  com níveis muito baixos de carga. True |
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|       | RMS: analisa os   distúrbios  darede  elétrica  e  possibilita  a |

|       | atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com |

|       | geradores de energia  elétrica.  Microprocessador  RISC/FLASH  de |

|       | alta velocidade: aumenta  a  confiabilidade  e  o  desempenho  do |

|       | circuito eletrônico interno.  Autoteste: ao ser ligado, o nobreak |

|       | testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento |

|       | ideal. Interativo -  regulação on-line. Inversor sincronizado com |

|       | a rede (sistema  PLL).  Circuito desmagnetizador: garante o valor |

|       | de tensão adequado  para  equipamentos  de  informática,  áudio e |

|       | vídeo (cargas não  lineares).  Led  colorido  no  painel frontal: |

|       | indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo |

|       | inversor/bateria, final de   autonomia,  subtensão,  sobretensão, |

|       | entre outras informações.   Alarme  audiovisual:  sinalização  de |

|       | eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo |

|       | de autonomia e  final  de  vida  útil  da  bateria,  entre outras |

|       | informações. Botão liga/  desliga  temporizado  com  função Mute: |

|       | evita o acionamento   ou   desacionamento   acidental,   além  de |

|       | desabilitar o alarme  sonoro  após a sinalização de algum evento. |

|       | Porta fusível externo  com  unidade  reserva.  Forma  de  onda do |

|       | inversor Senoidal por  aproximação  (retangular PWM - controle de |

|       | largura e amplitude).  Fator de potência 0,5, 6 tomadas no Padrão |

|       | NBR 14136. 2 baterias Internas 12Vdc / 5Ah.                       |

|       |                                                                   |

|       |          3.00  UNIDADE                  786,667          2.360,00 |

| 00027 | CAMA BOX SOLTEIRO                                                 |

|       |         11.00  UNIDADE                  565,080          6.215,88 |

| 00028 | ARMARIO DE COZINHA EM AÇO                                         |

|       |          2.00  UNIDADE                  660,000          1.320,00 |

| 00029 | VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM                                      |

|       |         10.00  UNIDADE                  288,797          2.887,97 |

| 00030 | BEBEDOURO DE COLUNA                                               |

|       |          4.00  UNIDADE                  449,667          1.798,67 |

| 00031 | FOGÃO A GÁS, DOMÉSTICO, 06 QUEIMADORES, COM NO MÍNIMO 02 TAMANHO  |

|       | FAMÍLIA                                                           |

|       | Fogão a gás,  modelo  doméstico, 06 queimadores, com no mínimo 02 |

|       | tamanho família, forno com visor, puxador e prateleira, acendedor |

|       | automático, base de  apoio  das grelhas, painel com indicação das |

|       | faixas de temperatura  do forno, bivolt e de acordo com as normas |

|       | do Inmetro.                                                       |

|       |          2.00  UNIDADE                  999,667          1.999,33 |

| 00032 | LIXEIRA SIMPLES DE PLASTICO COM DE 15L                            |

|       |         17.00  UNIDADE                   10,000            170,00 |

| 00033 | MASCARA COM RESERVATÓRIO PARCIALMENTE REINALANTE OU NAO REINALANT |

|       | E.                                                                |

|       |          6.00  UNIDADE                   69,167            415,00 |

| 00034 | KIT MASCARA DE VENTURI ADULTO.                                    |

|       |          3.00  UNIDADE                   82,747            248,24 |

| 00035 | SACO MORTIÁRIO TAM M                                              |

|       |         30.00  UNIDADE                   25,667            770,01 |

| 00036 | SACO MORTUÁRIO TAM G                                              |
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|       |         30.00  UNIDADE                   34,333          1.029,99 |

----------------------------------------------------------------------------

|                                          VALOR TOTAL R$ |      187.992,72 |

----------------------------------------------------------------------------

1.2. Os bens objeto da aquisição devem atender aos padrões de qualidade estabelecidos pelos órgãos competentes.

1.3. Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses,  prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo 
fabricante ou fornecedor, caso maior.

1.4. Os bens devem ser acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que 
utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

2.0. JUSTIFICATIVA.

2.1. 2.1. A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades  cotidianas da(o) Prefeitura Municipal de 
Ipixuna do Pará.  .

2.2. A quantidade solicitada no item 1.1. deste Termos de Referencia, esta justificada de acordo com a média de 
consumo dos órgãos integrantes da(o) Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará. 

2.3 A presente aquisição se justifica em decorrência da pandemia do COVID-19 e em conformidade com a lei 
Federal 13.979/2020, bem como o Decreto Municipal nº 020/2020, e decreto n° 037/2020 que decreta estado de 
calamidade publica devidamente reconhecido pela Assembléia Legislativa do Estado publicado na Imprensa Oficial do 
Estado no dia 02 de julho de 2020. Assim, esta Secretaria Municipal de Saúde, levando em conta a situação de 
emergência em nível INTERNACIONAL (Pandemia) e de acordo com o sol icitado pelos Departamentos de Atenção à 
Saúde, com o intuito de equipar a nova UBS do comunidade Bacabal que será utilizada como referencia no combate 
ao COVID 19 na região, bem como, equipar o Hospital de referencia do COVID 19 no centro da Cidade, para 
assegurar o controle e avaliação dos casos positivos de paciente e profissionais da saúde e segurança pública, para 
que possamos estabelecer isolamento e tratamento com segurança e eficácia, oferecendo condições adequadas 
segundo o Protocolo de Manejo para o Novo CORONAVÍRUS (2019-nCoV) do Ministério da Saúde. Assim, por tais 
razões,é que se faz necessária a compra dos testes rápido para det ecção do vírus, descritos acima

2.4 A especificação do produto deve está de acordo com a relação encaminhada pelas Secretarias Municipais, a 
qual esta baseada, na estimativa do consumo de materiais, solicitado pelas mesmas, junto a essa gerencia no 
período de um ano.

3.0.DESCRIÇÃO RESUMIDA DA SOLUÇÃO APRESENTADA (ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO)

3.1. Os produtos serão fornecidos obedecendo a especificação de cada bem, conforme o disposto no item  1.1 deste 
termo de referência, sendo recusado item que estiver com alguma característica diferente.

3.2. O fornecimento do material deverá ser realizado de forma parcelada, para um período de 03 meses, contados a 
partir da data de publicação do extrato do contrato.

3.3. O prazo de entrega não será superior a 5 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra ou 
da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.

3.3.1. A Ordem de Compra, será emitida, preferencialmente, por meio eletrônico e deverá constar nela as 
informações afetas aos produtos adquiridos, detalhando o item e a quantidade demandada.

TRAVESSA CRISTOVÃO COLOMBO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

3.3.2. Somente serão aceitas entregas completas, ou seja, nas quantidades totais do item especificado na 
Ordem de Compra.

3.4. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA. A movimentação dos materiais até o local designado para entrega é de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra 
para viabilizar o transporte.

3.5. O objeto dessa licitação será recebido PROVISORIAMENTE, pela CONTRATANTE, após conferência do critério 
quantitativo, com a utilização de carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal Eletrônica e/ou no conhecimento 
de transporte da transportadora, devidamente datado e assinado.

3.6. Após o recebimento provisório do material, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, será verificada, pela 
CONTRATANTE, a conformidade do material proposto e entregue com as especificações contidas neste Termo de 
Referência.

3.7. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser substituído, por conta e ônus da 
CONTRATADA, em no máximo 5 (cinco) dias úteis, não considerados como prorrogação do prazo de entrega. Esse 
processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao material encaminhado pela licitante em 
substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente recebido e 
aceito;

3.8. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do material 
fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia do produto, quando da 
utilização desse material;

3.9. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, 
no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

4.0. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS E REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO

4.1. Considerar o critério de julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO para cada item;

5.0. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E DA DESPESA.

5.1.O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a lei n° 
10.520/2002. Portanto, as depesas oriundas desta contratação serão classificadas nas seguintes dotações: 
Exercício 2020 Atividade 0703.101220069.2.108 Combate ao Convid 19 - SAÚDE , Classificação econômica 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2020 Atividade 0703.101220069.2.108 Combate ao 
Convid 19 - SAÚDE , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.

6.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

6.1. A Contratada obriga-se a:

6.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em 
estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando 
detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, p rocedência e prazo de garantia;
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6.1.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma 
versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, 
do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

6.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, 
reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o produto 
com avarias ou defeitos;

6.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.

6.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)  horas que antecede a data da entrega, 
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

6.1.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

6.1.6. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.1.7. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de 
Referência ou na minuta de contrato;

7.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

7.1. A Contratante obriga-se a:

7.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

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 ac eitação e recebimento definitivos; 

7.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente 
designado;

7.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção;

7.1.5. Efetuar o pagamento por meio de ordem bacária ou transferencia no prazo previsto, não sendo superior a 
30 dias contados a partir da data de recebimento das notas fiscais  devidamente atestadas pelo fiscal do contrato.

7.1.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas , em compatibilidade com as obrigações 
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assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qua lificação exigidas na licitação.

8.0. AVALIAÇÃO DO CUSTO.

8.1. O custo estimado total da presente contratação é de R$ 187.992,7 1;

8.2. O custo estimado da contratação e o respectivo valor máximo foram apurados mediante preenchimento de 
planilha de custos e formação de preços e pesquisas de preços prat icados no mercado em contratações similares.

9.0. MEDIDAS ACAUTELADORAS.

9.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do 
interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco 
iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

10.0. CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL.

10.1. Em conformidade com os arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 10.1, a fiscalização da contratação será 
exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 
execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

10.1.1. O representante da Administração deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle 
da execução do contrato.

10.2. 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 empregados eventualmente envolvidos, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade 
competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado 
ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.0. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela 
prevista no Edital.

  IPIXUNA DO PARÁ - PA, 05 de Agosto de 2020

____________________________________________
JANDSON MAGALHÃES CONCEIÇÃO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
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