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TERMO DE REFERÊNCIA 
PREGÃO ELETRÔNICO 

 
 

APROVO o presente Termo de Referência, com 
fundamento na Lei 8.666/93 e Decretos 
regulamentadores vigentes. 
 

Altamira-Pa, 25/06/2021 
 
 

ROMINA ALVES DE BRITO 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTAMIRA 

DECRETO N° 008/2021 - PMA 

 
Processo nº: 001.2021/FMS-SMS  
Edital nº: 001/2021-CPL/SESMA  
Modalidade: Pregão  
Forma: Eletrônica 
Tipo: Menor Preço por Item. 
 
1 - DO OBJETO 

1.1 – Contratação de pessoa jurídica para aquisição de equipamentos e material 
hospitalar para atenção especializada em saúde, para atender as necessidades do Fundo  
Municipal de Saúde de Altamira – PA, face a Portaria GM/MS 3659, de 21/12/2020.  

 

2 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
2.1 - O fornecimento dos itens, deverá ser conforme condições e exigências 
estabelecidas no edital e seus anexos, e ainda conforme as quantidades e a 
especificação da planilha de descrição dos itens:  

Itens Descrição do equipamento/material Quant. 
Valor 

unitário 
Sub Total 

1 

BERÇO AQUECIDO. 
Especificações: 
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; 

3 18.269,00 54.807,00 
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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. Especificações Elétricas: Tensão de 
Alimentação:110v. 
 
 
Garantia: 2 anos. 
 
Requisito: Garantir a instalação, configuração e 
testagem do equipamento nas dependências do 
Hospital Geral de Altamira São Rafael, sito a Rua Seis 
s/n  – Mutirão – Altamira/Pará. 

 

2 

OXÍMETRO DE PULSO. 
Especificações: 
Portátil (de mão) com 1 sensor 
Obs: Junção de dois itens da proposta FNS/MS.  
 
Garantia: 2 anos. 
 

6 2.680,00 16.080,00 

3 

INCUBADORA DE TRANSPORTE 
NEONATAL. 

Especificações: 
Equipamento possui cúpula construída em acrílico 
transparente, com paredes duplas em toda sua 
superfície para proteção do paciente contra perda de 
calor. Base em material plástico, possuir alças para 
transporte e dois suportes para cilindros de gases 
medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de 
acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir 
portinholas com manga punho e guarnições 
autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris 
para passagem de tubos e drenos. Para-choque que 
protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir 
leito removível em material plástico antialérgico com 
dimensões que permitam adequada ergonomia para 
cintos de segurança em material macio e resistente, de 
fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, 
impermeável e de material atóxico e auto-extinguível 
com espuma com densidade adequada, sem costura, 
prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem 
despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta 
eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte 
com altura ajustável, com rodízios e freios. 
Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação 
auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve 
possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de 
controle deve proporcionar a monitorização térmica do 
ambiente do paciente, possuir controle micro-
processado de temperatura de ar do ambiente interno 
da incubadora e controle de temperatura do neonato 
mediante um sensor de temperatura de pele. Deve 
possuir alarmes audiovisuais para falta de energia 
elétrica e falta de energia da bateria, bateria em 
carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa 
temperatura do ar, sensor do RN desconectado, 

1 35.400,00 35.400,00 
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Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de 
alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve 
possuir indicação visual do status ligado/desligado do 
aparelho; deve possuir bateria recarregável com 
autonomia de pelo menos 4 horas; carregador 
automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar 
o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo 
maca, com altura ajustável, resistente à choques 
mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em 
alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido 
com válvula redutora e manômetro, suporte de soro 
com altura ajustável, prateleira para colocação de 
periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com 
regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em 
material atóxico e demais componentes necessários a 
instalação e funcionamento do equipamento. 
Alimentação elétrica 110v. 
Garantia: 2 anos. 
 
Requisito: Garantir a instalação, configuração e 
testagem do equipamento nas dependências do 
Hospital Geral de Altamira São Rafael, sito a Rua Seis 
s/n –Mutirão – Altamira/Pará. 

 

4 

MONITOR MULTIPARÂMETROS. 
Especificações: 
Possuir: suporte para monitor; 5 parâmetros básicos - 
ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; tipo/tamanho pré 
configurado/de 10'' a 12'' 
 
Garantia: 2 anos. 

 

3 17.565,00 52.695,00 

5 

DETECTOR FETAL. 
Especificações: 
Equipamento com display tecnologia digital e portátil;  
 
Garantia: 2 anos. 

 

5 1.013,00 5.065,00 

6 

CPAP. 
Especificações: 
Equipamento com configuração com umidificador com 
compensação com máscara nasal.  
 
Garantia: 2 anos. 
 
Requisito: Garantir a instalação, configuração e 
testagem do equipamento nas dependências do 
Hospital Geral de Altamira São Rafael, sito a Rua Seis 
s/n – Mutirão – Altamira/Pará. 

 

5 3.563,00 17.815,00 

7 

BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA. 
Especificações: 
Bomba de infusão de seringa micro-processada. 
Equipamento utilizado em unidade de terapia intensiva 
no cuidado de pacientes adultos, pediátricos e 
neonatais, que aceite seringa de qualquer marca. Deve 
aceitar seringas com capacidade de 10, 20 e 50ml, no 
mínimo. Deve garantir doses de infusão de 0,1 a 99,9 
ml/h no mínimo; Possuir menu para configuração de 
lista de drogas. Deve fornecer controle dos seguintes 
parâmetros: função KVO programada com no mínimo 

4 8.075,00 32.300,00 
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vazão mínima: 0,1 ml/h, bolus programável. O aparelho 
deve possuir os seguintes alarmes ajustáveis 
audiovisuais: oclusão, KVO, seringa vazia, ausência de 
seringa, fim de curso bateria fraca, falha de 
programação. Possuir display de LCD de fácil leitura 
com informações constantes da velocidade de infusão 
em ml/h, volume infundido. O aparelho deve funcionar 
com bateria interna recarregável, energia da rede 
elétrica ou a pilha, com 60 minutos de duração (no 
mínimo). Acessórios que acompanham: 01 cabo de 
alimentação, caso necessário.   
 
Garantia: 2 anos. 

 

8 

REANIMADOR PULMONAR EM T. 
Especificações: 
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. 
 
Garantia: 2 anos. 
 
Requisito: Garantir a instalação, configuração e 
testagem do equipamento nas dependências do 
Hospital Geral de Altamira São Rafael, sito a Rua Seis 
s/n – Mutirão – Altamira/Pará. 

 

1 13.943,00 13.943,00 

9 

INCUBADORA NEONATAL 
(ESTACIONÁRIA). 

Especificações: 
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, facilitando 
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; 

3 28.619,00 85.857,00 
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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 110v. 
Garantia: 2 anos. 
 
Requisito: Garantir a instalação, configuração e 
testagem do equipamento nas dependências do 
Hospital Geral de Altamira São Rafael, sito a Rua Seis 
s/n – Mutirão – Altamira/Pará. 

 

10 

MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA 
UTI. 

Especificações: 
Equipamento com 5 parâmetros básicos - 
ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; Possuir suporte p/ 
monitor; Não possui pressão invasiva (pi); Não possui 
débito cardíaco; Tipo/tamanho de  estrutura mista ou 
modular/de 10'' a 12''; capnografia / agentes 
anestésicos/índice de sedação anestésica: mét. aspir. 
de baixo fluxo:até 50ml/min / sem agentes 
anestésicos/sem índice de sedação anestésica  
 
Garantia: 2 anos. 

 

3 20.893,00 62.679,00 

11 

APARELHO PARA FOTOTERAPIA 
(ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA). 

Especificações: 
Equipamento com iluminação LED; Não possui berço 
em acrílico; Possui painel de controle microprocessado; 
Possui ajuste de irradiancia.  
 
Garantia: 2 anos. 
 
Requisito: Garantir a instalação, configuração e 

4 5.433,00 21.732,00 



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

Trav: Paula Marques nº 192 – Bairro Catedral–CEP. 68.371.055 – Altamira – Pará 
www.altamira.pa.gov.br 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

*** O INTERVALO MÍNIMO DE DIFERENÇA DE VALORES ENTRE OS LANCES, QUE 
INCIDIRÁ TANTO EM RELAÇÃO AOS LANCES INTERMEDIÁRIOS QUANTO EM 
RELAÇÃO À PROPOSTA QUE COBRIR A MELHOR OFERTA DEVERÁ SER 
CONFORME ESTABELECIDO PARA CADA ITEM DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, 
CORRESPONDENTE AO VALOR DE 0,01 (UM CENTAVO), EM RELAÇÃO AOS 
VALORES UNITÁRIOS ESTIMADOS. 
 

testagem do equipamento nas dependências do 
Hospital Geral de Altamira São Rafael, sito a Rua Seis 
s/n – Mutirão – Altamira/Pará. 

 

12 

REANIMADOR PULMONAR MANUAL 
PEDIÁTRICO (AMBU). 

Especificações: 
Equipamento possui reservatório; Material de 
confecção de silicone; aplicação infantil; Possui vávula 
unidirecional.  
 
Garantia: 2 anos. 

 

14 295,00 4.130,00 

13 

CAMA PPP. 
Especificações: 
Cama PPP manual com apoio de pernas removível, 
apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de 
liquídos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, 
assento, perneiras e complemento da perneira 
removível. Com rodízios e com grades na região do 
dorso, injetadas e com acabamento pintado em 
poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. 
Acompanha colchão compatível com as dimensões da 
cama. 
 
Garantia: 2 anos. 

 

20 6.487,00 129.740,00 

14 

BANQUETA PARA PARTO VERTICAL. 
Especificações: 
Composição polietileno 
 
Garantia: 2 anos. 

 

3 588,00 1.764,00 

15 

BERÇO PARA RECÉM NASCIDO. 
Especificações: 
Equipamento possui rodízios; cuna acrílico; estrutura 
aço/ferro pintado.  
 
Garantia: 2 anos. 

 

20 898,00 17.960,00 

16 

POLTRONA HOSPITALAR. 
Especificações: 
Material de confecção aço/ferro pintado; Assento e 
encosto estofado em courvin; Capacidade até 120 kg; 
Reclinação com acionamento manual.  
 
Garantia: 2 anos. 

 

20 1.354,00 27.080,00 
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2.1 - Para o Fornecimento dos Itens, objeto deste Certame, a Empresa Contratada deverá 
promover a entrega, dentro dos padrões de qualidade exigidos por lei e pelo Fundo 
Municipal de Saúde de Altamira – PA. 
2.3 - A Empresa deverá atender as normas e regulamentações técnicas exigidos por lei, e 
por este Edital, sendo que os itens considerados inadequados, de inferior qualidade 
ou não atender às exigibilidades, será recusado e devolvido e o pagamento cancelado. 

 
3 - JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A justificativa primária possui esteios na Lei 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde – 
que regula as ações e serviços de Saúde e institui o Sistema Único de Saúde – (SUS) e 
dispõe em seu artigo segundo que a saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício (arts. 5º, 6º e 
196 da CF/88). 

A despesa se faz necessária por ter originada da extrema necessidade do 
Hospital Geral de Altamira nos termos da proposta 10467.921000/1200-01 submetida ao 
Fundo Nacional de Saúde e contemplada por meio da Portaria GM/MS 3659 de 
21/12/2020, por verba federal por meio de emenda parlamentar. 

O Fundamento legal tem amparo na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 
10.024/2019, subsidiariamente Lei Federal 8.666/93 e outros dispositvos legais correlatos. 

 
4  - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 
4.1 - Da entrega dos Itens: Os itens deverão ser entregues de IMEDIATO após a assinatura 
do contrato e recebimento da autorização de retirada emitidas pelo GESTOR DO 
CONTRATO, sem a qual não gera qualquer responsabilidade de pagamento; 

 
4.2 - Os itens deverão ser entregues e/ou executados na sede do Município de 
Altamira/PA; 

 
4.3 - A entrega deverá ser de acordo com a autorização de fornecimento, emitida pelo 
Município através do Fundo Municipal de Saúde, que poderá entre outras informações, 
determinar outras condições como a quantidade a ser entregue pelo fornecedor, bem 
como local de entrega; 

 
4.4 - Só serão aceito os itens, que estiverem de acordo com as especificações exigidas 
pelos órgãos de Fiscalização do Município e Fundo Municipal de Saúde; 

 

4.5 - Os itens deverão atender as normas e regulamentações técnicas exigidos por lei, e 
pelo Edital, sendo que os itens considerados inadequados, de inferior qualidade ou não 
atender às exigibilidades, serão recusados, devolvidos e o pagamento cancelado. 

 
4.7 – O Fundo Municipal de Saúde de Altamira - PA, através de servidores credenciados, 
serão os responsáveis diretos pela fiscalização do contrato, observando a especificação 
dos itens licitados e os nomes indicados no Contrato. 

 
4.8 - O horário de entrega dos materiais e/ou serviços deverá obedecer às normas 
internas da administração. 

 
5- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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5.1- DA CONTRATADA: 

 

5.1.1- 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: 

 
5.1.1.1- Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus 
anexos; 

 
5.1.1.2- 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); 

 
5.1.1.3 – Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado 
neste Termo  de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

 
5.1.1.4 – Comunicar à Contratante, 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; 

 
5.1.1.5 – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

 
5.1.1.6 – Indicar preposto para representá-la durante a vigência do contrato; 

 
5.1.1.7 - Considerar que a ação da fiscalização do CONTRATANTE não 
exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais; 

 

5.1.1.8 - Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no 
recinto do Órgão, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que 
seja considerado inconveniente à boa ordem do Município de Altamira/PA; 

 
5.1.1.9 – Acatar todas as orientações do Fundo Municipal de Saúde de Altamira, 
emanadas pelo fiscal, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, 
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 
formuladas; 

 
5.1.1.10 – Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as 
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

 
5.1.1.11 – As despesas inerentes a Impostos, Tributos, Frete, Contratação 
de Pessoal, entre outros, correrão totalmente por conta da Empresa 
Contratada. 

 
6- DA CONTRATANTE: 
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6.1.1- São obrigações da Contratante: 
 

6.1.1.1 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos; 

 
6.1.1.2 – Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos 
bens recebidos com as especificações constantes do Edital e da proposta, 
para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

 
6.1.1.3 – Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

 
6.1.1.4 – Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 
Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado; 

 
6.1.1.5 – Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 
anexos; 

 
6.1.1.6 – 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. 

 
7 – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

7.1 – O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo da  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALTAMIRA por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – Contratante, 
mediante nomeação de servidor ou comissão designado especialmente para este fim, nos termos 
do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93: 

 
7.1.1 – O (A) servidor (a) designado(a) 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 e/ou execução, de modo que sejam 
cumpridas  integralmente as condições estabelecidas neste Contrato; 

II – Comunicar eventuais falhas no fornecimento e/ou execução, 
cabendo à CONTRATADA adotas as providências necessárias; 

III – Garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre 
ocorrências ou  fatos relevantes relacionados com o fornecimento e/ou 
execução; 

IV – Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à 
execução do  contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do 
mesmo; 
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7.1.2 – 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. 

 
8- DO PAGAMENTO 
 
8.1 – Condições de Pagamento: O Pagamento será efetuado após a entrega do item 
licitado, sempre após a emissão da Nota de Empenho, mediante a apresentação de Nota 
Fiscal. O Pagamento será realizado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de 
Altamira/Fundo Municipal de Saúde, mediante cheque nominal ou depósito bancário em 
nome da proponente, da seguinte forma: 

 
8.1.1 – O Pagamento será até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal; 

 
8.1.2 - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da 
Nota Fiscal, em 02 (duas) vias, no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de 
Altamira/Fundo Municipal de Saúde, localizado na Tv. Paula Marques, 192, Bairro 
Recreio, CEP 68.371-055 Altamira, Estado do Pará, acompanhada das respectivas 
Ordens de Compras e Certidões Negativas de Débitos exigidas no edital; 

8.1.3 - O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do 
documento fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo. 

8.1.4 – Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor e o 
pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras. 
 

8.1.5 – O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
reapresentação do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer 
ônus adicional para o CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo na prestação 
dos serviços pela CONTRATADA. 

8.1.6 – O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se a 
prestação dos serviços ou a entrega do objeto estiver em desacordo com as 
especificações constantes no Contrato; 

8.1.7 – Poderá Prefeitura Municipal de Altamira/Fundo Municipal de Saúde, deduzir 
do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas e/ou 
indenizações devidas pela contratada; 

8.1.8 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações 
exigidas de acordo com a legislação própria: 

8.1.8.1- Especificação correta do objeto; 
8.1.8.2- Marca e o nome comercial; 
8.1.8.3- Número da licitação e contrato e 
8.1.8.4- Dados bancários para pagamento. 
 

9- DO REAJUSTE 
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9.1 - O preço será fixado e irreajustável, salvo as condições previstas nas Leis Federais 
nº 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações. 

 
10- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

10.1- AOS LICITANTES: Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração 
Pública Municipal e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de 
Fornecedores do Município de Altamira, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a 
ampla defesa, sem prejuízo das multas de até 10% do valor do contrato e demais 
cominações legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, do art. 7º da Lei 
Federal nº 10.520/02, o ADJUDICATÁRIO que: 

1- Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, 
deixar de apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar 
documentação falsa; 

2- Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;  
3- Não mantiver a proposta; 
4 - Falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente;  
5 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

 
10.2 – Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não 
aceitação da primeira colocada. 

 

10.3 – À CONTRATADA: Pela inexecução total ou parcial da contratação, a 
Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da 
falta ensejada, as penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº 8.666/93 e no art. 7º da 
Lei nº 10.520/02, na forma prevista no respectivo instrumento licitatório. O descumprimento 
total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa aceita pela 
Administração Municipal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, 
nas seguintes sanções: 

 
a) – 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do 
objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, 
até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato, por 
ocorrência; 

 
b) – 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de 
obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão contratual; 

 
 

c) – 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a 
CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua 
rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, 
quando o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, em face da menor gravidade do fato e 
mediante motivação da autoridade  superior, poderá reduzir o percentual da 
multa a ser aplicada. 

 
 

d) – O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, 
será descontado dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. 
Se os valores dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença 
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será recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a 
contar da aplicação da sanção; 

 
e) – As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser 
aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo em que se 
garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa; 

 
f) – Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, 
nos casos de descumprimento de cláusulas contratuais; 

 
g) – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até 
que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a 
Administração pelos prejuízos  resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada; e 

 
h) – As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso 
fortuito, força maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da 
Administração. 

 
11- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1 – As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária 
consignadas na proposta orçamentária do exercício e correrão por conta dos recursos 
destinados por meio da Portaria GM/MS 3659, de 21/12/2020 oriundos de Emenda 
Parlamentar. 

 
12- CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

12.1 – O critério de julgamento será o de menor preço por item, desde que observadas 
às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

12.2 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 
oferta deverá ser, conforme estabelecido para cada item no termo de referência, ou seja 
ao valor de 0,01 (um centavo), em relação ao Valor Unitário Estimado. 

 
Altamira/PA, 25 de Junho de 2021. 

 
 

ELIVALDO ERWIM ARAÚJO DA SILVA 
Setor de Compras/SESMA 
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