
 
ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 
1.1. REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME A EMENDA DE Nº 12846.471000/1200-
11, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE IPIXUNA DO PARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO 
TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

2.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo estabelecer os requisitos e 
especificações, para aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 
PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, a fim de atender as necessidades 
da secretaria Municipal de Saúde. 

2.2. A aquisição de equipamentos para o hospital justifica-se que, o nascimento no 
ambiente hospitalar é um processo que necessita de um ambiente adequado, 
exclusivo e com tecnologias, além disso, deve conter materiais e profissionais 
capacitados com o objetivo de torna-los mais seguro para a mulher e seu bebê, diante 
do exposto, considera-se que deve-se existir a adequação e estruturação dos 
ambientes de atendimento à gestante e ao recém-nascido, o que será de grande valia 
para a população de Ipixuna do Pará, tendo em vista que os mesmos contribuirão para 
o fornecimento de um serviço de qualidade, humanizado, respeitando a integridade e 
garantindo o direito dos cidadãos. 

2.3. A assistência aos recém-nascidos de forma adequada e satisfatória depende da 
existência da quantidade adequada de equipamentos que promovem a recuperação 
de situações de icterícia neonatal fisiológica ou patológica de maneira eficiente, além 
do que por normas regulamentadoras é essencial e obrigatória a existência destes 
equipamentos dentro do  Hospital Santa Clara para que se possa levar a efeito a 
prestação de serviços com a qualidade devida e, principalmente, garantir com 
eficiência a segurança dos pacientes do Sistema de Saúde de Ipixuna do Pará. 

2.4. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é o mais adequado para a aquisição de tais 
materiais e equipamentos tendo em vista que a Secretaria Municipal de Saúde 
solicitará os itens na medida em que forem necessários. Outra vantagem nessa 
aquisição é a economia de recursos por parte da contratante, considerando que a 
Administração não precisa gastar com o estoque de materiais. 

2.5. A hipótese legal para a utilização do registro de preços é o: Art. 3º da lei 7892/2013 – 
IV – quando pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo 
a ser demandado pela administração. 

 
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, 
nas Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e Lei Complementar nº 123/2006, 
e demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas 
no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao assunto. 

4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 
4.1. Especificações dos materiais:  

        
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE 

1 OXIMETRO DE PULSO 2,000 UNIDADE  

 Especificação : PORTATIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR   
2 MESA DE ESCRITÓRIO 2,000 UNIDADE  

 
Especificação : MATERIAL: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR 
COMPOSIÇÃO SIMPLES POSSUI GAVETAS   
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3 IMPRESSORA A LASER (COMUM) 1,000 UNIDADE  

 

Especificação : QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO 
PELO FABRICANTE IMPRESSORA LASER COM PADRÃO 
DE COR MONOCROMÁTICO RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 
X 1200 DPI VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO 
PPM SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E 
OFÍCIO CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS 
CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS INTERFACE USB 
PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO 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   

4 LARINGOSCOPIO ADULTO 1,000 UNIDADE  

 

Especificação : TIPO FIBRA OPTICA, ILUMINAÇÃO DE LED, 
Nº DE LAMINAS 6 LAMINAS RIGIDAS   

5 ESTETOSCOPIO INFANTIL 3,000 UNIDADE  

 
Especificação : AUSCULTADOR:AÇO INOXIDÁVEL TIPO: 
DUPLO   

6 MESA PARA COMPUTADOR 1,000 UNIDADE  

 
Especificação : GAVETAS: DE 01 A 02 GAVETAS MATERIAL 
DE CONFECÇÃO: MDP/MADEIRA/MDF/SIMILAR;   

7 ESTETOSCOPIO ADULTO 3,000 UNIDADE  

 
Especificação : TIPO DUPLO AUSCUTADOR EM AÇO 
INOXIDAVEL   

8 CARRO DE EMERGENCIA 1,000 UNIDADE  

 

Especificação : SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUIR 
REGUA DE TOMADAS: CABO 1,50M REGUA DE TOMADAS: 
POSSUIR GAVETAS: NO MINIMO 3 TABUA DE MASSAGEM: 
POSSUI REGUA DE GASES: NAO POSSUI   

9 BALANÇA ANTOPOMETRICA INFANTIL 2,000 UNIDADE  

 

Especificação : MPDO DE OPERAÇÃO:DIGITAL;ATE 16KG 
DIMENSÕES DA CONCHA: MINIMO 540X290MM TARA: 
POSSUI   

10 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO 1,000 UNIDADE  

 
Especificação : TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA 
BRAÇADEIRA: ANALOGICO/ NYLON   

11 CPAP 2,000 UNIDADE  

 
Especificação : CONFIGURAÇÃO:C/ UMIDIFICADOR, C/ 
COMPENSAÇÃO, C/ MASCARA NASAL.   

12 REANIMADOR PULMONAR EM T 1,000 UNIDADE  

 

Especificação : *Equipamento construído em caixa injetada, em 
plástico de engenharia. Limitado a pressão: com manutenção 
dos parâmetros previamente determinados. Deve permitir 
ajustar os controles da PIP (Pressão inspiratória) e da PEEP 
(Pressão Positiva no Final da Expiração) e a pressão de 
segurança (Pico). Operado através de fontes de ar comprimido 
ou oxigênio. Deve permitir um fluxo contínuo, conforme o fluxo 
de entrada. Deve possuir manovacuômetro, válvula de ajuste 
de pressão máxima de alívio, válvula de controle de pressão 
inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída 
de gás. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: 
circuito de peça T, pulmão teste em silicone livre de látex, 
máscara infantil.   

13 INCUBADORA NEONATAL ESTACIONARIA 1,000 UNIDADE  
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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 5 portinholas ovais com trincos que possam 
ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de 
material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve 
pressão positiva dentro da câmara possuir pelo menos uma 
portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento 
de circuitos de respiradores, cilitando as manobras de 
intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir 
passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de 
cabos e circuitos para o paciente Suporte com rodízios de pelo 
menos 4 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 abrir a cúpula possibilidade de deslocamento do leito para 
fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de 
segurança Possuir colchão de espuma de densidade adequada 
ao conforto do paciente capa de materiais atóxicos e 
autoextinguíveis Não possuir cantos vivos, facilitando os 
trabalhos de limpeza e desinfecção Painel de controle 
microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção 
e calibração, possuir display de LCD ou LEDs que apresente 
as informações dos parâmetros monitorados Servocontrole de 
temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de 
pele ITC (Temperatura do RN Controlada), servocontrole 
continuo de umidade relativa do ar Alarmes de indicação visual 
e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele Baixa 
temperatura ar/pele Alta de circulação do ar Hipotermia e 
hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta 
de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso 
de alta temperatura Sistema de segurança; Possuir tecla para 
silenciar alarmes momentaneamente; Indicação das 
temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. 
Memorização dos últimos 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 e Duas prateleiras giratórias para 
suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os 
cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu 
funcionamento.Alimentação elétrica a ser definida pela 
entidade solicitante.   

14 APARELHO P/ FOTOTERAPIA 
(ICTERICIA/NEONATOLOGIA) 1,000 UNIDADE  

 

Especificação : ILUMINAÇÃO: LED, BERÇO EM ACRILICO: 
NÃO POSSUI PAINEL DE CONTROLE 
MICROPROCESSADO: POSSUI AJUSTE DE IRRADIACIA: 
POSSUI   

15 BOMBA DE INFUSAO DE SERINGA 1,000 UNIDADE  

 

Especificação : BOMBA, de infusao, de seringa, 
microprocessada, para administracao de drogas. Equipamento 
utilizado em unidade de terapia intensiva no cuidado de 
pacientes adultos, pediatricos e neonatais, que aceite seringa 
cuja marca nao necessariamente seja a mesma do fabricante 
da bomba. Deve aceitar seringas com capacidade de 10, 20 e 
50ml, no minimo. Deve garantir doses de infusao de 0,1 a 99,9 
ml/h no minimo Deve possuir sistema anti-bolus pos- oclusao. 
Permitir calculo automatico da velocidade de infusao a partir do 
volume total e do tempo da infusao,Possuir menu para 
configuracao de lista de drogas. Deve fornecer controle dos 
seguintes parametros: funcao KVO programada com no minimo 
vazao minima: 0,1 ml/h, bolus programavel. O aparelho deve 
possuir os seguintes alarmes ajustaveis audiovisuais: oclusao, 
KVO, seringa vazia, ausencia de seringa, fim de curso bateria 
fraca, falha de programacao. Possuir display de LCD de facil 
leitura com informacoes constantes da velocidade de infusao 
em ml/h, volume infundido. O aparelho deve contar com bateria 
capaz de manter o aparelho funcionando por pelo menos 01 
(uma) hora. ACESSORIOS: Devem ser entregues com o 
produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais 
itens necessarios ao perfeito funcionamento do conjunto 
ofertado;   

16 BANQUETA PARA PARTO VERTICAL 2,000 UNIDADE  

 Especificação : COMPOSIÇÃO EM POLIETILENO   
17 BERÇO AQUECIDO 1,000 UNIDADE  
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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 Próclive colchão de espuma de densidade 
adequada ao leito do paciente em material atóxico, com 
revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. 
Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade 
através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED 
ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada 
memória para retenção dos valores programados. Sistema de 
controle microprocessado, com modo de operação servo 
controlado através de sensor ligado ao RN e manual relógio 
Apagar 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.   

18 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL 2,000 UNIDADE  

 Especificação : ILUMINAÇÃO EM LED, HASTE FLEXIVEL   
19 POLTRONA HOSPITALAR 5,000 UNIDADE  

 

Especificação : MATERIAL: AÇO FERRO PINTADO 
ASSENTO E ENCOSTO:ESTOFADO COURVIN 
CAPACIDADE DE ATÉ: 120 KG; RECLINAÇÃO: 
ACIONAMENTO MANUAL;   

20 MESA DE CABECEIRA 5,000 UNIDADE  

 
Especificação : PORTAS: POSSUI GAVETAS:POSSUI 
MATERIAL DE CONFECÇÃO:MDF/MDP/AÇO CARBONO   

21 ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELETRICO MOVEL 1,000 UNIDADE  

 

Especificação : SUPORTE C/ RODIZIOS: POSSUI VALVULA 
DE SEGURANÇA: POSSUI FRASCO: 
TERMOPLASTICO/VIDRO FLUXO DE ASPIRAÇÃO: 31 A 
49LPM   

22 DETECTOR FETAL 2,000 UNIDADE  

 
Especificação : TIPO:PORTATIL TECNOLOGIA:DIGITAL 
DISPLAY: POSSUI   

23 REANIMADOR PULMONAR MANUIAL ADULTO 
AMBU 3,000 UNIDADE  

 

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE 
VALVULA PEEP: NAO POSSUI VALVULA UNIDIRECIONAL: 
POSSUI RESERVATORIO: POSSUI   

24 MESA DE MAYO 3,000 UNIDADE  

 
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO 
INOXIDAVEL   

25 CARRO MACA SIMPLES 1,000 UNIDADE  

 

Especificação : MATERIAL: AÇO INOX/ ALUMINIO GRADES 
LATERAIS: POSSUI SUPORTE DE SORO:POSSUI 
COLCHONETE:POSSUI   

26 ESCADAS COM 2 DEGRAUS 5,000 UNIDADE  

 
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO 
INOXIDÁVEL   

27 CADEIRA 18,000 UNIDADE  

 

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/ FERRO 
PINTADO; BRAÇOS: NAO POSSUI REGULAGEM DE 
ALTURA: NAO POSSUI RODIZIO: NAO POSSUI ASSENTO E 
ENCOSTO: POLIPROPILENO   

28 CARDIOTOCOGRAFO 1,000 UNIDADE  

 
Especificação : PORTATIL, C/ IMPRESSORA, GESTAÇÃO 
GEMELAR C/ SUPORTE.   

29 COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) 1,000 UNIDADE  
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Especificação : QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO 
PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM 
PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 4 
THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ POSSUIR 1 DISCO 
RÍGIDO DE 1 TB OU SSD 240 GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, 
EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO 
SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM 
MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE 
TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, 
CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS 
NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE 
DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO 
MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 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 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.   

30 MESA PARA IMPRESSORA 1,000 UNIDADE  

 

Especificação : ESTRUTURA: AÇO/FERRO PINTADO, 
DIMENSÕES MINIMAS: 50X40X70 CM, TAMPO: 
MADEIRA/MDP/MDF/ SIMILAR   

31 SUPORTE DE SORO 3,000 UNIDADE  

 
Especificação : TIPO: PEDESTAL MATERIAL : AÇO 
INOXIDAVEL   

32 ESPALDAR EM MADEIRA 1,000 UNIDADE  

 
Especificação : BARRA/ ESCADA DE LING MATERIAL DE 
CONFECÇÃO: MADEIRA, REGULAGEM: SIM   

33 ARMÁRIO 3,000 UNIDADE  

 

Especificação : DIMENSÕES: ALTURA DE 100 A 210CM x 
LARGURA DE 70 A 110CM PRATELEIRAS: 03 OU 04 
CAPACIDADE MNIMA DA PRATELEIRA: 40 KG MATERIAL 
DE CONFECÇÃO: AÇO   

 

➢ A solicitação (O fornecimento) será através de solicitação, discriminando o quantitativo 
de acordo com a necessidade do órgão solicitante, 

➢ A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações mínimas 
constantes deste Termo de Referência e à proposta da licitante. 

➢ O objeto deverá ser entregue de acordo com a solicitação levando em consideração 
data e local de entrega citados no mesmo. 

➢ Os pedidos serão parcelados, podendo ou não chegar até os quantitativos descritos. 
 

5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS PRODUTOS. 
 

5.1. Os produtos serão fornecidos de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal 
de Saúde, a partir da assinatura do instrumento de contrato ou outro instrumento 
substitutivo, conforme o caso, pelo(s) posto(s) contratado(s).  

5.2. Os produtos poderão ser requisitados de forma parcelada, de acordo com as 
necessidades do órgão solicitante, e deverão ser entregues na Secretaria Municipal 
de Saúde, Localizada na Tv. Magalhaes Barata, N°40, bairro centro da cidade de 
Ipixuna/PA, CEP-68637-000. 
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5.3. A entrega ocorrerá em horário comercial, de segunda a sexta-feira e, 

excepcionalmente, aos sábados e domingos e feriados, a critério da administração, 
em virtude da necessidade do objeto. 

5.4. O fornecimento deverá ser autorizado expressamente pela respectiva Unidade 
Administrativa da Secretaria, através de requisição própria impressa em 02 (duas) vias 
que comprovem o fornecimento;  

5.5. O controle será efetuado com base nas requisições citadas no subitem 5.4 acima, 
devendo conter os seguintes requisitos: a data e a hora do abastecimento, 
identificação do local de entrega, quantidade fornecida, preço total em reais, bem 
como à identificação e assinatura do recebedor e autorização do setor competente, 
sendo que uma via ficará em poder da empresa e a outra via deverá ser entregue à 
Unidade Administrativa solicitante.  

5.6. O objeto deverá obedecer às exigências legais, normas e padrões de qualidade e 
especificações técnicas exigidas neste termo de referência; 

5.7.  A qualidade do produto é de inteira responsabilidade do contratado; 
5.8. A aceitação do Objeto será do órgão responsável pelos atos de controle e administração 

do contrato decorrente desta licitação, através de servidores. Sendo que os produtos 
serão recebidos depois de conferidas às especificações, quantidades e preços 
pactuados contratualmente e prazo de validade dos mesmos. 

 
6. DO PAGAMENTO 

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega do produto.  
6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição dos produtos e 

quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos. 
6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da 

contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da 
contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.  

7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
7.1. O Prazo de Vigência será de até 12 (doze) meses, a partir de sua data e assinaturas 

prorrogável nos termos da legislação Vigente. 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de 
Referência, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele. 

8.2. Os preços cotados incluem as despesas de custo, como: encargos fiscais, comerciais, 
sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza. 

8.3.  Durante a Vigência do contrato ou outro instrumento substitutivo, a CONTRATADA 
deverá atender prontamente às requisições e especificações deste TERMO DE 
REFERÊNCIA, a partir da solicitação através de ordem de serviço do Setor solicitante. 

8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, 
previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como 
pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, 
devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer 
comprovantes de pagamento e quitação. 

8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do 
Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da 
CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante. 

8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de 
pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas 
Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias. 

8.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, 
de qualquer empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente. 

8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus 
empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato. 

8.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que 
a represente, integralmente, em todos os seus atos. 
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8.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento 

de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS. 
8.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas. 
8.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da 

CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes; 
8.13. Cumprir com o objeto conforme disposições do presente contrato; 
8.14. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação 

ou omissão no fornecimento do presente Contrato. 
8.15. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante. 
8.16. Após a emissão da Ordem de entrega, a empresa contratada terá o prazo de 15 (quinze) 

dias para entrega do objeto. 
8.17. O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior para execução dos 

serviços, acarretará em multa pecuniária diária, nos termos do Edital e Contrato a ser 
firmado, ficando o(s) Contratado(s) sujeito(s) às penalidades previstas na Lei 8.666/93. 
 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for 

o caso, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação. 
9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta 

atribuição. 
9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações 

assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na prestação. 

9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues 
pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 

10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da 
licitação e da contratação é aquela prevista neste Termo de Referência. 

 
 
 

Ipixuna do Pará - Pa, 08 de Julho de 2021. 

 

 

 

__________________________________________ 

 SALOMÃO SILVA SOUSA 

Secretário Municipal de Saúde e Saneamento 
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