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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

 
1.1. O presente Processo de Pregão Presencial tem como objeto AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOAQUIM, 
CONFORME EMENDA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE PROPOSTA Nº. 
17545.698000/1170-04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAIÃO/PA, conforme especificações e quantidades 
descriminadas no quadro descritivo anexo a este Termo de Referência.  

 
2. JUSTIFICATIVA 

 
2.1. Os produtos/materiais constituem itens de necessidade fundamental para o 
pleno funcionamento da Unidade de Atenção Especializada em Saúde do Hospital 
Municipal de Baião/PA para atender aos habitantes deste Município, portanto, torna-
se imprescindível a necessidade da compra dos diversos itens relacionados em 
anexo. 
 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, 
integralmente, nas Leis Federais nº Lei n 10.520, de 17/07/2002, Decreto no 3.555, 
de 08/08/2000, Decreto n° 3.693 de 20/12/2000, Decreto n° 3.784 de 06/04/01, Lei n. 
6.474, de 06/08/2002, Decreto n° 0199, de 09/06/2003, Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 e legislação 
correlata aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas 
alterações e demais exigências do Edital. 
 

4. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS 
 
4.1. Os quantitativos, as descrições técnicas e valor máximo dos materiais estão 
descritos no quadro abaixo: 
 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME EMENDA DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE DE PROPOSTA Nº. 17545.698000/1170-04 

 EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE 
 UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOAQUIM 

 Ambiente: Área de Esterilização 

1 

Nome do Equipamento Qtd. Valor Max. 
Unitário (R$) 

Valor Total Max.  
(R$) 

Autoclave Hospitalar Horizontal (acima de 
350 litros) 1 150.000,00 150.000,00 

Característica Física Especificação 
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ESPECIFICAR SIM 
Especificação Técnica 

Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara 
interna de no mínimo 360 litros. Deverá funcionar por meio de vapor saturado na faixa de 
temperatura entre 121°C a 134°C e apresentar estrutura em material anti-corrosivo e 
revestimento externo por chapa de aço inoxidável. Comando microprocessado programável 
com no mínimo 8 programas, com painel e comando com botão liga/desliga e display em 
LCD e deve possuir no mínimo teclado numérico para controle com membrana de proteção 
para visualização dos ciclos programados, manômetro e manovacuômetro. Câmaras 
externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolação térmica, a câmara 
interna deve possuir dreno. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de 
emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical. Sistema 
hidráulico - tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anti-
corrosivo e resistente; conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor deve ser em 
aço inox ou outro material compatível; possuir bomba de vácuo tipo anel líquido e bomba 
centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor.Sistema de 
segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo 
de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. Deve 
conter caixa de comando para proteção de sobrecarga. O ruído não poderá exceder ao 
estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no 
mínimo: 02 carros externos para acomodação dos materiais, 01 carro interno para 
acomodação dos materiais, 01 sistema de purificador de água por osmose, 1 impressora 
matricial. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. 

Ambiente: Área de Assistência ao Recém-nascido 
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Nome do Equipamento Qtd. Valor Max. 
Unitário (R$) 

Valor Total Max.  
(R$) 

Reanimador Pulmonar Manual Adulto 
(Ambu) 1 300 300 

Característica Física Especificação 
RESERVATÓRIO POSSUI 
MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE 

Especificação Técnica 
  

3 

Nome do Equipamento Qtd. Valor Max. 
Unitário (R$) 

Valor Total Max.  
(R$) 

Berço Aquecido 1 9.500,00 9.500,00 
Característica Física Especificação 
ESPECIFICAR SIM 

Especificação Técnica 
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 do leito nas 
inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade 
adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, 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 pára-choques frontal e traseiro. 
Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada, relógio Apgar e 
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alarmes; 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 
da falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento 
do sensor no paciente; hipotermia e hipertermia; alta temperatura prolongada; advertência 
de rotina. 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. 
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Nome do Equipamento Qtd. Valor Max. 
Unitário (R$) 

Valor Total Max.  
(R$) 

Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico 
(Ambu) 1 250 250 

Característica Física Especificação 
APLICAÇÃO INFANTIL 
RESERVATÓRIO POSSUI 
MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE 

Especificação Técnica 
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Nome do Equipamento Qtd. Valor Max. 
Unitário (R$) 

Valor Total Max.  
(R$) 

Incubadora de Transporte Neonatal 1 28.500,00 28.500,00 
Característica Física Especificação 
ESPECIFICAR SIM 

Especificação Técnica 
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 
microprocessado 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, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das 
temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; 
deve possuir duas baterias recarregáveis 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, 
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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. 

  Ambiente: Sala de Emergência 
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Nome do Equipamento Qtd. Valor Max. 
Unitário (R$) 

Valor Total Max.  
(R$) 

Ventilador Pulmonar Pressométrico e 
Volumétrico 1 50.000,00 50.000,00 

Característica Física Especificação 
ESPECIFICAR SIM 

Especificação Técnica 
Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e 
adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: 
Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação 
Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com 
fluxo contínuo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva 
Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ciclado a tempo e com pressão limitada; Ventilação de 
Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle e 
ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de 
suporte de no mínimo até 60cmH20; Volume corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml; 
Frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 
0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40cmH20; Sensibilidade inspiratória por fluxo 
de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FiO2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de Monitorização: 
Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen ou outra tecnologia similar; 
Monitoração de volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais - deverá ser 
fornecido dois sensores de fluxo para cada categoria de paciente; Principais parâmetros 
monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de 
pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e 
espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiatório, FiO2, relação I:E, resistência, 
complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, 
fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e apresentação de 
gráficos com as tendências para os principais dados monitorados. Sistema de Alarmes com 
pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, 
frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, falha no fornecimento de gás, falta de 
energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. 
Recurso de nebulização incorporado ao equipamento; Armazenar na memória os últimos 
parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 120 
minutos; Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, 
Braço articulado, Pedestal com rodízios, 2 Circuito paciente pediátrico/adulto, 2 Circuito 
paciente neonatal/pediátrico, 2 válvulas de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio 
e ar comprimido, Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. 
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Nome do Equipamento Qtd. Valor Max. 
Unitário (R$) 

Valor Total Max.  
(R$) 

Bomba de Infusão 1 5.000,00 5.000,00 
Característica Física Especificação 
EQUIPO UNIVERSAL 
BATERIA POSSUI 
KVO POSSUI 
ALARMES POSSUI 
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PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO POSSUI 
BOLUS POSSUI 

Especificação Técnica 
  

  Ambiente: Sala Média de Cirurgia ( geral ) 
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Nome do Equipamento Qtd. Valor Max. 
Unitário (R$) 

Valor Total Max.  
(R$) 

Carro de Emergência 1 5.750,00 5.750,00 
Característica Física Especificação 
CONFECÇÃO ESTRUTURA/ GABINETE AÇO PINTADO/ AÇO INÓX 
CILINDRO DE OXIGÊNIO NÃO POSSUI 
SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI 
SUPORTE DE SORO POSSUI 
GAVETAS MÍNIMO DE 04 
SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI 
TÁBUA DE MASSAGEM POSSUI 
RÉGUA DE TOMADAS POSSUI 

Especificação Técnica 
  

9 

Nome do Equipamento Qtd. Valor Max. 
Unitário (R$) 

Valor Total Max.  
(R$) 

Aspirador de Secreções Elétrico Móvel 2 2.900,00 5.800,00 
Característica Física Especificação 
CAPACIDADE DE 6 A 10 LITROS 
SUPORTE COM RODÍZIOS POSSUI 
VÁLVULA DE SEGURANÇA POSSUI 
FRASCO TERMOPLÁSTICO/VIDRO 

Especificação Técnica 
  

  Ambiente: Sala de Parto Cirúrgico/Curetagem 
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Nome do Equipamento Qtd. Valor Max. 
Unitário (R$) 

Valor Total Max.  
(R$) 

Carro de Emergência 1 5.750,00 5.750,00 
Característica Física Especificação 
CONFECÇÃO ESTRUTURA/ GABINETE AÇO PINTADO/ AÇO INÓX 
CILINDRO DE OXIGÊNIO NÃO POSSUI 
SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI 
SUPORTE DE SORO POSSUI 
GAVETAS MÍNIMO DE 04 
SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI 
TÁBUA DE MASSAGEM POSSUI 
RÉGUA DE TOMADAS POSSUI 

Especificação Técnica 
  

11 
Nome do Equipamento Qtd. Valor Max. 

Unitário (R$) 
Valor Total Max.  

(R$) 
Cardioversor 1 20.000,00 20.000,00 
Característica Física Especificação 
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TIPO BIFÁSICO 
COMANDO NAS PÁS AJUSTE, CARGA E DISPARO 
PÁS INTERNAS NÃO POSSUI 
MEMÓRIA DE ECG POSSUI 
IMPRESSORA POSSUI 
MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO NÃO POSSUI 
MÓDULO DEA POSSUI 
OXIMETRIA (SPO2) NÃO POSSUI 
BATERIA POSSUI 

Especificação Técnica 
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Nome do Equipamento Qtd. Valor Max. 
Unitário (R$) 

Valor Total Max.  
(R$) 

Desfibrilador Convencional 1 9.250,00 9.250,00 
Característica Física Especificação 
TIPO BIFÁSICO 
BATERIA/PÁS INTERNAS POSSUI 

Especificação Técnica 
  

  Ambiente: Quarto para Pré-parto/Parto/Pós-parto 
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Nome do Equipamento Qtd. Valor Max. 
Unitário (R$) 

Valor Total Max.  
(R$) 

Cama PPP 1 9.900,00 9.900,00 
Característica Física Especificação 
ESPECIFICAR SIM 

Especificação Técnica 
Cama PPP com movimentos de elevação de leito. Apoio de pernas removível, apoio de 
coxas, calcanhar, munhequeiras e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no 
mínimo 4 seções: dorso, assento, perneiras e complemento da perneira removível. Com 
rodízios de no mínimo 6 polegadas de diâmetro. Com grades na região do dorso, injetadas e 
com acabamento pintado em poliuretanos. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha 
colchão compatível com as dimensões da cama. 

 
 

5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
5.1 – Assinado o contrato, o respectivo objeto pactuado será recebido: 

a) Provisoriamente, no ato da entrega, para posterior verificação da 
conformidade do objeto, com as especificações contidas no Termo de 
Referência, mediante a emissão do Termo de Recebimento Provisório; 

b) Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis, após a verificação da 
qualidade, quantidade dos materiais, e consequente aceitação, feita a 
análise da conformidade com vistas as especificações contidas no 
Anexo I do edital em referência. 

5.2 - Se, após o recebimento provisório, constatar-se que o material está em 
desacordo com a proposta, após a notificação por escrito à empresa fornecedora, 
serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que 
sanada a situação. 



 

 

 

 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

 

 Rua: Antônio Baião, S/N, Centro- CEP: 68465-000- Baião/PA 

E-mail: ssaudebaiao@gmail.com 

 

 

5.3- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
solidez e segurança do material, nem ético-profissional pela perfeita entrega do 
objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento. 
5.4 - Se houver recusa do objeto, no todo ou em parte, a EMPRESA 
FORNECEDORA deverá proceder à substituição, sem qualquer ônus para a 
Administração e dentro de prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou demonstrar a 
improcedência da recusa, no prazo máximo de 2 (dois) dias de sua ocorrência. 
5.5 - Na ocorrência desta hipótese, a empresa providenciará, através de 
representante credenciado, a retirada no Almoxarifado, do material no prazo 
máximo de 48 horas após o recebimento da comunicação. 
5.6 - O material deverá ser apresentado, acompanha do de Nota Fiscal/Fatura, no 
Almoxarifado Central do Município localizado Av. Getúlio Vargas, s/n, Bairro Centro, 
cidade de Baião/PA, no horário de 08:00 horas as 12:00 horas, dentro do prazo 
previsto na proposta. 
5.7 - A EMPRESA FORNECEDORA efetuará a qualquer tempo e sem ônus para a 
Administração, independentemente de ser ou não o fabricante do material, a 
substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, 
quaisquer irregularidades ou divergências com as especificações constantes do 
Anexo I do Edital, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento. 
5.8 - Em havendo descontinuidade na produção ou fabricação do material, a 
empresa fornecedora deverá comunicar tal fato a Administração / Secretaria 
Municipal de Saúde, devendo juntar declaração da empresa fornecedora ou do 
próprio fabricante, de que não mais produz o objeto licitado, enviando os 
documentos que se fizerem necessários do material que pretende fornecer em 
substituição aquele inicialmente ofertado, sem que o preço seja superior ao 
constante de sua proposta, ficando a critério da administração / Secretaria Municipal 
de Saúde aceitá-lo ou não. 

 
6. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO PRODUTO 

 
6.1. Só serão aceitos os fornecimentos de materiais que estiverem de acordo com 
as especificações exigidas, estando sua aceitação condicionada à devida 
fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos materiais cujos preços 
unitários excedam o valor médio encontrado no mercado. Não serão aceitos 
materiais cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias. 
 

7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
 
7.1. O Prazo de Vigência da do contrato será de 12 (doze) meses; a partir de 
sua assinatura, prorrogável nos termos da legislação Vigente. 
  

8. PENALIDADES APLICÁVEIS 
 
8.1. Se o licitante deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para 
o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
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proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo 
inedôneo ou cometer fraude fiscal, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e 
das demais cominações legais, poderá: 

a) Ficar impedido de contratar com o município pelo prazo de (05) cinco anos; 
b) Ter seu registro cadastral municipal cancelado. 

8.2. Nos termos do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/1993, fica estipulado o percentual 
de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por 
dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 
10% (dez por cento) do valor empenhado. 
8.3. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do 
descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita 
às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/1993: 

a) Advertência, por escrito; 
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar 
com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

8.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente, aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 
Parágrafo Primeiro: A critério da CONTRATANTE, cumulativamente às 
penalidades acima descritas, poderá ocorrer a RESCISÃO UNILATERAL DO 
CONTRATO e emissão de DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou 
contratar com a Administração Pública (União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios), pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicar a penalidade. 
Parágrafo Segundo: Serão considerados injustificados os atrasos não 
comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a aceitação da 
justificativa ficarão a critério do Contratante. 
Parágrafo Terceiro: Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo 
administrativo. 
Parágrafo Quarto: Quando não houver prejuízo para o Contratante, as penalidades 
impostas poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a 
seu critério; 
Parágrafo Quinto: A aplicação das penalidades será precedida da concessão da 
oportunidade de ampla defesa por parte da Contratada, na forma da Lei. 

9. DO PAGAMENTO 
 
9.1 - O pagamento será creditado em favor da empresa vencedora por meio de 
transferência online, devendo para isso ficar explicitado na nota fiscal/fatura, o 
nome/número da agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser 
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efetivado o crédito em conformidade com o art. 2º do Decreto Estadual nº 877, de 
31.03.2008, após a aceitação dos materiais. 
9.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota 
fiscal, que deverá estar acompanhada do respectivo recibo. 
9.3 - No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota 
Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à adjudicatária para as correções 
necessárias, não respondendo a contratante, por quaisquer encargos resultantes de 
atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 
9.4 - Para efeito de pagamento, a Administração procederá às retenções tributárias 
e previdenciárias previstas na legislação em vigor, a plicáveis a este instrumento; 
9.5 – A Prefeitura Municipal de Baião/PA através da Secretaria de Saúde se reserva 
no direito de recusar a efetivação do pagamento se, no ato da atestação dos 
materiais fornecidos, este estiver em desacordo com as especificações técnicas 
exigidas neste Edital Convocatório e na Autorização de compra. 
9.6 – A Prefeitura Municipal de Baião/PA através da Secretaria de Saúde poderá 
deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 
devidas pela licitante vencedora, do certame. 
 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
10.1 - São obrigações da contratada: 
10.2 - Realizar a assinatura do contrato em até 03 (três) dias depois de sua 
convocação pela Prefeitura Municipal de Baião/PA através da Secretaria de Saúde 
ou realizar a retirada da ordem de compra ou documento equivalente, conforme o 
caso. 
10.3 - A qualidade dos materiais deverá ser rigorosamente àquela descrito no Termo 
de Referência (Anexo – I), não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso 
daquele. 
10.4 - Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, 
encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza. 
10.5 - Durante a Vigência do contrato a CONTRATADA deverá atender prontamente 
às requisições e especificações do TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da solicitação 
através de requisição do Setor solicitante. 
10.6 - A CONTRATADA obriga-se a exigir e fiscalizar a conduta de seus 
empregados, acatando as reclamações levadas ao seu conhecimento. Neste caso, 
tomará as providências necessárias para a regularização da situação e não 
repetição dos fatos que gerarem as reclamações, sob pena de rescisão unilateral do 
contrato, nos termos da Lei Federal 8666/93. 
10.7 - A CONTRATADA obriga-se a substituir os materiais que não estejam em 
conformidade com o Termo de Referência no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 
após a constatação do fato, a contar da comunicação efetuada pela contratante, 
providenciando imediatamente a sua reparação. 
10.8 - A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela disciplina dos seus empregados 
durante a jornada de trabalho e, ainda, pela manutenção de respeito e cortesia no 
relacionamento entre colegas, e com os servidores municipais. 
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10.9 - A CONTRATADA garantirá o comportamento moral e profissional de seus 
empregados, cabendo-se responder integral e incondicionalmente por todos os 
danos e/ou atos ilícitos resultante de ação ou omissão destes, inclusive por 
inobservância de ordens e normas da contratante. 
10.10 - Caberá à CONTRATADA, a indenização pecuniária dos danos morais ou 
materiais causados por seus empregados em bens patrimoniais da CONTRATANTE, 
bem como por desaparecimento de quaisquer objetos e valores encontrados em 
suas dependências, de quem quer que seja, desde que comprovado dolo ou culpa, 
do empregado da contratada. 
10.11 - Desde que apurado o dano e caracterizada a autoria de qualquer empregado 
da CONTRATADA, o valor da indenização será descontado no ato do pagamento de 
qualquer fatura, permitida a compensação inclusive em faturas vincendas, o que fica 
desde já pactuado; 
10.12 - A CONTRATADA manterá a CONTRATANTE livre de quaisquer 
reivindicações, demandas, queixas e representações de qualquer natureza, 
decorrentes de sua ação ou omissão. 
10.13 - Os empregados da contratada não manterão nenhum vínculo empregatício 
com a contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, 
previdenciárias e trabalhistas relativas aos seus empregados ou contratados. 
Inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, desligamento, horas 
extras, diárias, quaisquer despesas com alimentação, locomoção, não cabendo à 
contratante qualquer tipo de responsabilidade nem encargos de qualquer natureza. 
10.14 - 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.  
10.15 - Apresentara cada pagamento, quando houver fornecimento de material, a 
quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS. 
10.16 - Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito 
da CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos fornecimentos a ele 
inerentes; 
10.17 - Manter, durante toda execução do Contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas, sob pena de multa, rescisão contratual e desobrigação de 
pagamento pela CONTRATANTE. 
10.18 - Responder por todos os danos materiais e/ou pessoais causados ao 
contratante e/ou a terceiros em decorrência da sua atuação. 
10.19 – Fornecer os produtos/materiais objetos da presente licitação, obedecendo 
às disposições legais e regulamentos pertinentes. 
10.20 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela 
CONTRATANTE, quanto aos materiais contratados. 
 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
11.1 - Responsabilizar-se pela lavratura do contrato, com base nas disposições da 
Lei 8.666/93 e suas alterações. 
11.2 - Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o 
fornecimento dos materiais. 
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11.3 - Acompanhar, controlar e avaliar o fornecimento, através da unidade 
responsável por esta atribuição. 
11.4 - Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações 
assumidas com a Contratada. 
11.5 - Serão considerados para efeito de pagamento os materiais efetivamente 
fornecidos pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 
 

12. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 
 
12.1. A fiscalização e acompanhamento do fornecimento serão exercidos pela 
Prefeitura Municipal de Baião através da Secretaria Municipal de Saúde, através de 
servidor previamente designado, que se responsabilizará. 

12.1.1. Pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar 
devida conferência, para verificar se encontra em conformidade com a 
entrega dos materiais. 
12.1.2. Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências 

relacionadas ao fornecimento. 
 

13. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 

13.1.  A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da 
licitação e da contratação são as previstas no ato convocatório. 
 
 
 

Baião/PA, 18 de Outubro de 2018. 
 
 
 
 

_____________________________________ 
EDILSON VIEIRA RAMOS 

Secretário Municipal de Saúde de Baião/PA 
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