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ANEXO I – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2019 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 - INTRODUÇÃO 

 

               A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA/SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE/FMS, pretende contratar, com base na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 

Federal nº. 3.555/2000, Lei Complementar nº. 123/2006, e subsidiariamente à Lei Federal nº 

8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem como à legislação correlata e demais exigências 

previstas neste Edital e seus Anexos, empresas para fornecimento de Equipamentos/Material 

Permanente, para manutenção do FMS. 

 

2 – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO, SUA NATUREZA E 

VIGÊNCIA 

 

                Como rege a Lei Federal nº 8.666/93, contratos referente ao de fornecimento de 

Equipamentos/Material Permanente não tem natureza continuada, sendo necessária a 

realização de procedimentos licitatórios sempre que necessário for a sua aquisição. 

                O presente Termo de Referência tem por objetivo a contratação de empresas 

especializadas para fornecimento de Equipamentos/Material Permanente, com vistas ao 

atendimento das necessidades dos setores deste Fundo Municipal de Saúde como Unidades de 

Saúde, setor de TFD -Tratamento Fora de Domicilio, Vigilancia Sanitária entre outros. Dessa 

forma deve-se ressaltar que a aquisição dos referidos materiais são necessária para a 

organização dos setores desta PMA/Fundo Municipal de Saúde de Altamira/PA e seus 

departamentos afins.                                                                                                                                                                                                                             

 

                A presente contratação não é de natureza continuada. 

             

                A vigência do Contrato terá o prazo de 12 meses, a contar da data de sua assinatura. 

 

3 – OBJETO E QUANTIDADE 

 

3.1 - Constituem objeto do presente certame é a seleção e contratação de empresas do ramo 

pertinente para a Equipamento/Material Permanente, para manutenção das atividades do 

Fundo Municipal de Saúde - FMS, conforme especificações abaixo: 

 

LOTE – 01 – Local de entrega: ALTAMIRA/PA  

ITEM 
DESCRIÇÃO: EQUIPAMENTOS/MATERIAL 

PERMANENTE 
UND QTD 

1 

PURIFICADOR DE ÁGUA - CARACTERÍSTICAS: Gabinete 

em aço inoxidável;  Painel em ABS; Com Cuba que tenha 

sistema de escoamento; Bica telescópica para uso em 

Und 03 
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recepientes maiores; Que Filtre, Purifique e Desinfete a agúa; 

Que elimine coliformes totais e fecais; Que forneça água em três 

temperaturas: natural, fresca ou gelada (entre 7o C e 9o C), 

através de um compressor que não utiliza o gás CFC; Que Filtre 

impurezas sólidas, adsorva o cloro e reduza substâncias 

químicas, orgânicas e turbidez; Que remova sabores e odores 

desagradáveis causados pelo cloro; Que libere através da 

dolomita cálcio e magnésio (combinados ou separados); Com 

garantia de no minimo 12 meses contra qualquer defeito técnico 

de fabricação. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

Altura - 28,5 cm 

Largura - 48 cm 

Profundidade - 30,5 cm 

Capacidade do Reservatório - 2,6 litros 

Peso - 21,1kg 

Vazão: 40 a 60 litros/hora 

Tensão: 110 V 

Frequencia: 60 Hz 

Potencia: 110W 

2 

PURIFICADOR DE ÁGUA - CARACTERÍSTICAS: Gabinete 

em aço inoxidável;  Que Filtre e Purifique a agúa; Que elimine 

coliformes totais e fecais; Que tenha módulo tetentor de 

bacterias; Que forneça água em três temperaturas: natural, fresca 

ou gelada (entre 7o C e 9o C), através de um compressor que 

não utiliza o gás CFC; Que Filtre impurezas sólidas, adsorva o 

cloro e reduza substâncias químicas, orgânicas e turbidez; Que 

remova sabores e odores desagradáveis causados pelo cloro; 

Que libere através da dolomita cálcio e magnésio (combinados 

ou separados); Com garantia de no minimo 12 meses contra 

qualquer defeito técnico de fabricação. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

Altura - 26,5 cm 

Largura - 42,6 cm 

Profundidade - 28,5 cm 

Capacidade do Reservatório - 1,8 litros 

Peso - 14kg 

Tensão: 110 V 

Frequencia: 60 Hz 

Potencia: 110W 

Und 18 

 
LOTE – 02 – Local de entrega: ALTAMIRA/PA 

ITEM 
DESCRIÇÃO: EQUIPAMENTOS/MATERIAL 

PERMANENTE 
UND QTDE 

1 
RELOGIO DE PONTO DIGITAL, BIOMÉTRICO COM 

FUNÇÃO DEDO VIVO -  Proteção contra uso de dedos falsos 
Und 21 
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de silicone, borracha e outros, capacidade de armazenamento de 

até 10.000 digitais. Leitor de proximidade 125 KHz ou 13,56 

MHz; Leitor de código de barras padrões 2 de 5 intercalado e 3 

de 9; Opção de uso de senha para marcação de ponto por 

teclado; Assinatura Digital no comprovante de registro de ponto, 

na RIM e no arquivo AFD; Menus de configuração protegidos 

por senha; Capacidade de cadastro de 10.000 colaboradores e 10 

milhões de registros; com permissão de uso de bobina de até 

360m para impressão de até 11.000 comprovantes; Com 

indicação da quantidade de papel através de ícones exibidos no 

display; Impressora térmica com velocidade de 200 mm/s; 

Guilhotina com corte total do papel; Sensor de saída de papel 

para garantir a emissão do comprovante de ponto; Display 

colorido de 4,3" com tela sensivel ao toque; Porta Fiscal para 

coleta do arquivo AFD; Porta USB auxiliar para exportação de 

registros e importação de cadastros; Servidor web embarcado; 

Comunicação TCP/IP;  

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ALIMENTAÇÃO: 

 Entrada: 100 a 240 VAC;  

 Tensão de operação: 5V/24V; 

 Potencia média: 13,6 W; 

 Dimensões: L=326,7mm; A=244mm; P=112mm; 

 Peso: 2,22 Kg; 

 Condições Ambientais: Temperatura de operação: 0ºC a 

50ºC (sem condensação) Temperatura para estocagem:-

10ºC a 60ºC uso interno. 

2 

LICENÇA DO SOFTWARE GERENCIADOR DE PONTO - 

PLANO ANUAL ADICIONAL DE 21 REPs. Configurado para 

acesso remoto via IP Fixo 

Und 21 

 

4 - CONDIÇÕES COMERCIAIS 

 

4.1 - O fornecimento será realizado de acordo com as necessidades do CONTRATANTE. 

 

5 - DO RECEBIMENTO 

 

5.1 – O fornecimento de Equipamentos/Material Permanente para manutenção do FMS será 

IMEDIATO e de acordo com as necessidades e a emissão das Autorizações emitidas pelo 

GESTOR DO CONTRATO, sem a qual não gera qualquer responsabilidade de pagamento. 

 

5.2 - Em caso de comprovada superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à 

vontade do adjudicatário e que altere substancialmente as condições de seu cumprimento, será 

examinado pedido de prorrogação.  

 

5.3 - O pedido, formulado com as pertinentes razões e/ou acompanhado de comprovante do 

legado, deverá ser elaborado e/ou dirigido a Secretária Municipal de Saúde da Cidade de 
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Altamira/PA, GESTORA do Contrato deste oriundo, antes do término do prazo inicialmente 

estipulado, ficando a critério da autoridade competente acolher ou não o requerimento da 

contratada. 

 

5.4 - A empresa registrada no Contrato deverá fornecer somente os serviços/materiais que 

atendam integralmente às características e especificações consignadas em sua proposta 

comercial, além de TODA a LEGISLAÇÃO PERTINENTE em vigor, bem como observar as 

condições e prazos propostos, assumindo toda e qualquer responsabilidade por sua 

integridade. 

 

5.5 - As unidades administrativas competentes dos órgãos participantes acompanharão a 

qualidade do fornecimento de Equipamentos/Material Permanente, adquiridos verificando se 

sua execução, devendo notificar ao órgão gerenciador qualquer ocorrência de irregularidades, 

via protocolo. 
 

5.6 – O fornecimento de Equipamentos/Material Permanente serão inspecionados (qualitativa 

e quantitativamente) na hora da entrega. 
 

5.7 - A critério da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTAMIRA/FMS, o 

serviço poderá ser realizado diretamente no local indicado pela mesma, ficando o custo de 

transporte a cargo da CONTRATADA. 

 

5.8 - Caso fique constatada a irregularidade na entrega, o detentor do preço registrado após 

comunicação pela Comissão Permanente de Recebimento de MATERIAIS deverá saná-la no 

IMEDIATAMENTE.  

 

5.9 - Em caso de irregularidade não sanada pelo detentor do preço registrado, a Comissão 

Permanente de Recebimento de MATERIAIS de cada órgão participante, reduzirá a termo os 

fatos ocorridos e encaminhará à autoridade máxima do órgão participante para aplicação de 

penalidades. 

 

5.10 - Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, o prazo de pagamento 

será suspenso e considerado o fornecimento em atraso, sujeitando-o à aplicação de multa 

sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei 

e neste instrumento. 

 

5.11 - O horário de entrega dos materiais deverá obedecer às normas internas das unidades 

Contratante.  

 

5.12 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas 

de acordo com a legislação própria:  

 

 5.12.1 - especificação correta do objeto;  

 5.12.2 - número da licitação e contrato;  

 5.12.3 - marca e o nome comercial;  
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5.13 - Reserva-se a Prefeitura Municipal de Altamira/Secretaria Municipal de Saúde/FMS o 

direito de solicitar informações relacionadas ao fornecimento de Equipamentos/Material 

Permanente. 

 

5.14 - O fornecimento de Equipamentos/Material Permanente objeto desta licitação deverá 

ser entregue no local abaixo relacionado: 

  

5.14.1 - Sede da Cidade de Altamira – PA. 

 

5.15 - O acompanhamento da execução do Contrato ficará a cargo da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ALTAMIRA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS 

Contratante, mediante nomeação da servidora  SIMONE FORTUNATO DA SILVA – 

Matricula nº 2019, Portaria nº 042/2019, designada para este fim, nos termos do art. 67 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

5.15.1 – A servidora designada anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

 

I - fiscalizar e atestar o fornecimento do objeto, de modo que sejam cumpridas 

integralmente as condições estabelecidas neste Contrato; 

 

II - comunicar eventuais falhas no fornecimento do objeto, cabendo à 

CONTRATADA adotas as providências necessárias; 

 

III - garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências 

ou fatos relevantes relacionados com o fornecimento do objeto; 

 

IV - emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução 

do contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo; 

 

5.16 - A fiscalização exercida pela CONTRATADA não excluirá ou reduzirá a 

responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 

 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1 - A CONTRATADA obriga-se a: 

 

6.1.1- Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas; 

 

6.1.2 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 

contratante, cujas obrigações são atender prontamente; 

 

6.1.3 - A Contratada obriga-se a disponibilizar todo o corpo Técnico especializado, 

Equipamentos, Alimentação, Transporte e todas as despesas que por ventura forem 

necessárias para o fornecimento do objeto, sem qualquer ônus adicional à Contratante. 
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6.1.4 - A Contratada será responsável por eventuais prejuízos causados a pessoas ou 

bens públicos ou particulares, respondendo civil e criminalmente pelos danos causados 

a terceiros.  

 

6.1.5 - A Contratada obriga-se a manter durante a execução do contrato as mesmas 

condições de habilitação apresentada por ocasião homologação do resultado final da 

licitação, comprovando tal situação sempre que for solicitado pela Contratante. 

 

6.1.6 - A Contratada obriga-se a indicar e manter, durante o cumprimento do contrato, 

funcionário da empresa com poderes para resolver quaisquer adversidades referentes a 

obrigações contratuais para atuar como preposto, mantendo atualizado o seu telefone 

de contato.  

 

6.1.7 - A Contratada obriga-se a manter em dia todas as suas obrigações com terceiros, 

em especial as sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributarias e comerciais, bem 

como assumir inteira responsabilidade pelo cumprimento destas obrigações. 

 

6.1.8 - A Contratada obriga-se cumprir com os dispostos no inciso XXXIII do art. 7° 

da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos 

menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz a partir de quatorze anos).  

 

6.1.9 - A Contratada obriga-se a sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou 

defeitos verificados pela Contratante durante a vigência do contrato. 

 

6.1.10 - Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar 

quaisquer condições inadequadas no fornecimento de Equipamentos/Material 

Permanente ou a iminência de fatos que possam prejudicar o fornecimento; 

 

6.1.11 - A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal juntamente com as 

autorizações de retiradas e os cupons para fins de recebimento dos respectivos valores.  

 

6.1.12 - A Contratada obriga-se a aceitar o acréscimo ou supressões no objeto 

contratual de até 25% (vinte e cinco por cento) do total contratado conforme preceitos 

legais.   
 

Altamira/PA, 08 de maio de 2019. 

 

 

Sr.ª KÁTIA LOPES  
Secretaria Municipal de Saúde de Altamira 

 

 

MARCILENE OLIVEIRA MILÉO 
Pregoeira – DECRETO 877/2019 
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