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ANEXO I – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2019 

 

 

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 destinados para estabelecimentos de Saúde, conforme Portaria/MS Nº 1.610, de 

26 de Junho de 2019, Emenda Parlamentar nº 30870011,  Proposta nº 10467.921000/1190-02, 

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 fornecimento de 

Equipamentos/Material Permanente destinados para estabelecimentos de Saúde, conforme 

Portaria/MS Nº 1.610, de 26 de Junho de 2019, Emenda Parlamentar nº 30870011,  Proposta 

nº 10467.921000/1190-02 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 o fornecimento de Equipamentos/Material Permanente, com vista ao 

atendimento da Portaria/MS Nº 1.610, de 26 de Junho de 2019, Emenda Parlamentar nº 

30870011,  Proposta nº 10467.921000/1190-02, que habilita o estado, Municipio ou Distrito 

Federal a receber recursos destinados à aquisição de Equipamentos e materiais permanentes 

para estabelecimentos de saúde. Dessa forma deve-se ressaltar que a aquisição do referido 

material faz-se necessária para garantir a estruturação e o bom funcionamento desses 

estabelecimentos de saúde 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 o fornecimento de Equipamentos/Material Permanente destinados para 

estabelecimentos de Saúde, conforme Portaria/MS Nº 1.610, de 26 de Junho de 2019, Emenda 

Parlamentar nº 30870011,  Proposta nº 10467.921000/1190-02, para manutenção das 

atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS, conforme especificações abaixo: 
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  Local de entrega: ALTAMIRA/PA   

ITEM 
DESCRIÇÃO: EQUIPAMENTOS/MATERIAL 

PERMANENTE 
UND QNT 

 

1 

Ar Condicionado Tipo Split, Função Quente e Frio, com 

Capacidade de 9.000 a 12.000 BTUS UNID 09 

 

 

2 

Armario confeccionado em Aço, com Dimensões das Prateleiras: 

Altura de 100 a 210 cm X Largura de 70 a 110 cm, com 3 ou 4 

Prateleiras com capacidade de 40 kg. UNID 01 

 

3 

Arquivo com Deslizamento da Gaveta Trilho Telescópico 

Confeccionado em Aço, com  3 a 4 Gavetas UNID 04 

 

 

4 

Autoclave Horizontal de Mesa com Camara de Esterelização em 

Aço Inoxidavel, Modo de Operação Digital, Capacidade de 25  até 

75 litros UNID 04 

 

5 

Balança Antopometrica Adulto, Modo de Operação Digital, 

Capacidade até 200 kg, com Regua antopometrica até 2 metros UNID 01 

 

 

 

 

 

6 

Cadeira Odontologica Completa (Equipo/Sugador/Refletor) com 

Comando da Cadeira a Pedal, Cuba de Porcela/Ceramica, Unidade 

Auxiliar 1 Sugador, com Seringa Triplice, Equipo Acoplado, 

Refletor Multifocal (mais de uma Intensidade), no minimo 3 

Terminais e Cabeceira Articulada, Peça Reta, Contra Angulo, 

Micro Motor e caneta de Rotação UNID 03 

 

7 

Carro de Curativos, Confeccionado em Aço inoxidavel contendo os 

acessorios (Balde e Bacia) UNID 01 

 

8 

Compressor Odontologico, com Capacidade  reservatorio de 30 a 

39 L, Potencia 1 A 1,5 HP, Consumo 6 A 7 Pés, Isento de Óleo UNID 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Computador (Desktop Básico), que esteja em linha de produção 

pelo fabricante; Computador Desktop com processador no minimo 

Intel core i3 ou ADM a10 ou similar; deve possuir 1 (um) disco 

rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 

02 módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes 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 sitio www.formfactors.org, 

organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 

(um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x 16 ou superior; possuir sistema de 

detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no 

gabinete; adaptador de vídeo integrado deverá ser no minimo de 01 

(um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT 

DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no 

minimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) 

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 UNID 04 
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10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema 

operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compativel 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 produtos deverão 

ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 

meses. 

10 Detector Fetal Tipo Portatil com Tecnologia Digital e Display UNID 11 

 

11 

Esfignomanômetro Adulto, Tipo Analogico, com Braçadeira 

confeccionada em Nylon UNID 01 

12 Fotopolimerizador de Rezinas tipo LED sem fio e sem Radimetro UNID 01 

13 

Impressora Laser comum, que esteja em linha de produção pelo 

fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; 

resolução minima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas 

por minuto PPM; suportar 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. UNID 04 

14 Longarina com Assento e Encosto em polipropileno, com 3 lugares UNID 03 

 

 

15 

Mesa de Exames, confeccionada em Aço Carbono Pintado/ Aço 

Inox, Capacidade minima de 150 kg, com estrutura de 01 a 02 

gavetas  UNID 04 

 

16 

Mesa Ginecologica confeccionada em Madeira com Gabinete com 

portas e Gavetas, Posição de Leito Móvel UNID 02 

17 Nebulazidor Portatil Tipo Compressor, com 01 saída Simultanea UNID 07 

18 Negatóscopio Tipo lampada fluorescente com 2 corpos UNID 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

No Break (p Computador /Impressora), que esteja em linha de 

produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 

kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 

volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de 

saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes 

audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga 

minimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no 

minímo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser 

novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 

meses. UNID 04 

 

20 

Oftalmoscopio composto de 5 aberturas até 19 lentes, com 

iluminação Halógena UNID 01 

 

21 

Otoscopio Simples com iluminação em Fibra Optica/ Halógena - 

Xenon, composta de 5 a 10 Especulos reutilizáveis  UNID 07 

 

4 - CONDIÇÕES COMERCIAIS 
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4.1 – Os Equipamentos/Material permanente, deverão ser de boa qualidade, sendo que os 

mesmos serão inspecionados na hora da entrega, a não aprovação do mesmo, levará a 

contratada a providenciar outro imediatamente. 
 

4.2 - A critério da PMA-Secretaria Municipal de Saúde-FMS, o objeto poderá ser entregue 

diretamente no local indicado pela mesma, ficando o custo de transporte a cargo da 

CONTRATADA. 

 

4.3 – O fornecimento será realizado de IMEDIATO. 

 

5 - DO RECEBIMENTO 

 

5.1 – O fornecimento dos 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 

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 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 - A Comissão Permanente de Recebimento de MATERIAIS do órgão participante 

acompanhará a qualidade do fornecimento dos Equipamentos/Material Permanente adquiridos 

devendo notificar a autoridade competente qualquer ocorrência de irregularidades, via 

protocolo. 
 

5.6 – O fornecimento de Equipamentos/Material Permanente será inspecionado (qualitativa e 

quantitativamente) na hora da entrega. 

 

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

deverá ser entregue 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 
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IMEDIATAMENTE.  

 

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

Permanente de Recebimento de MATERIAIS, 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 da unidade 

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;  

 

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 

Permanete. 

 

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  ANA CLAUDIA GOTTERT – CRF nº 

4034/PA, Portaria nº 090/2019, designada para este fim, nos termos do art. 67 da Lei Federal 

nº 8.666/93, 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; 
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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. 

 

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. 
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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, 07 de outubro de 2019. 

 

 

Sr.ª KÁTIA LOPES  
Secretaria Municipal de Saúde de Altamira 

 

 

MARCILENE OLIVEIRA MILÉO 
Pregoeira – DECRETO 877/2019 
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