
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ANAJÁS  

CNPJ: 05.845.955/0001-31 

UNIDOS PARA O PROGRESSO VOLTAR 

 

 
 

Rua Pedro José da Silva, Centro – Anajás/PA  

sms.anajas21@gmail.com 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 
1.1. Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Equipamentos / 
Material Permanente Hospitalar, para atender as demandas da Secretaria Municipal 
de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
2.1. Devido à expansão dos serviços de saúde aos usuários do SUS, foi elaborado 
um projeto para aquisição dos equipamentos e materiais permanentes para equipar 
o Hospital Municipal e Demais Unidade de Saúde, e proporcionar melhor 
atendimento à população de Anajás, conforme proposta nº 13715.424000/1210-01, 

do Ministério da Saúde. 
 
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 SERVIÇOS 
4.1. - O quantitativo e a descrição técnica dos Equipamentos / Material Permanente 
Hospitalar estão descritos em anexo: 
Especificações dos objetos: 
 

ITEM PRODUTO QUANT. UNID 

1 Geladeira/ Refrigerador: DE 260 A 299 L 10 Unid 

2 Ventilador de Teto/ Parede: 3 OU 4 PÁS/ PAREDE 11 Unid 

3 
Foco Refletor Ambulatorial: característica, Iluminação de led, haste 
flexível. 

11 Unid 

4 Suporte de Soro:  característica, pedestal em aço inoxidável. 12 Unid 

5 
Estetoscópio Adulto: material de confecção do auscultador, tipo 
cromado duplo. 

11 Unid 

6 Escada com 2 degraus: material de confecção aço inoxidável 11 Unid 

7 
Esfigmomanômetro Adulto: TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA 
BRAÇADEIRA, ANALÓGICO/NYLON 

11 Unid 

8 Ar Condicionado: SPLIT, 9.000 A 12.000 BTUs/QUENTE E FRIO 10 Unid 

9 
Mesa Ginecológica: ESTRUTURA/MATERIAL DE CONFECÇÃO, SEM 
ARMÁRIO/AÇO-FERRO PINTADO 

11 Unid 

10 Balança Antropométrica Adulto: MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE 
DIGITAL/ATÉ 200 KG,  RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS 

9 Unid 

11 Detector Fetal: PORTÁTIL/DIGITAL/DISPLAY, PORTÁTIL/DIGITAL 10 Unid 
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12 
Nebulizador Portátil: TIPO COMPRESSOR, NÚMERO DE SAÍDAS 
SIMULTÂNEAS 01. 

11 Unid 

13 Destilador de Água:  CAPACIDADE ATÉ 5 LITROS/HORA 2 Unid 

14 

Cadeira: MATERIAL DE CONFECÇÃO/BRAÇOS/REGULAGEM DE 
ALT/RODÍZIOS/ASSENTO E 
ENCOSTO AÇO / FERRO PINTADO/NÃO POSSUI/NÃO POSSUI/NÃO 
POSSUI/ESTOFADO 

1 Unid 

15 

Poltrona Hospitalar:  MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E 
ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO, AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO 
COURVIN/ATÉ 120 
KG/ACIONAMENTO MANUAL 

4 Unid 

16 
Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO/COMPOSIÇÃO/GAVETAS, 
MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/SIMPLES/POSSUI 

1 Unid 

17 
Balde a Pedal: MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE AÇO INOX/DE 
30L ATÉ 49L 

1 Unid 

18 
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros): MODO DE OPERAÇÃO/ 
CAPACIDADE, ANALÓGICO/ ATÉ 25 LITROS 

8 Unid 

19 Oxímetro de Pulso: PORTÁTIL (DE DEDO) 4 Unid 

20 

Computador Portátil (Notebook): Especificação mínima: que esteja em 
linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com 
processadorque possua no mínimo 4 
Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500 GB 
velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de 
disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos 
de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 
14 ou 15 
polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado 
deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e 
acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse 
touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e 
botão de rolagem 
(scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI 
padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 
bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 6 células, 
fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 
2.0 e 3.0, 
1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 
p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para 
transporte e 
acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, 
sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

8 Unid 

21 

Aspirador de Secreções Elétrico Móvel: FLUXO DE ASPIRAÇÃO/VÁLVULA 
DE SEGURANÇA/FRASCO/BATERIA/SUPORTE 
C/RODÍZIOS, DE 15 A 30 LPM/POSSUI/TERMOPLÁSTICO OU 
VIDRO/RECARREGÁVEL BIVOLT/NÃO POSSUI POR SER 
PORTÁTIL ATÉ 3,5 

1 Unid 
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22 

Balança Digital Portátil: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE 
MÁXIMA DE PESAGEM NO MÍNIMO 200 KG,  MATERIAL DE CONFECÇÃO 
ESTRUTURA EM AÇO,  PESO LÍQUIDO DA BALANÇA MÁXIMO 6 KG, 
DISPLAY INTEGRADO, TARA. 

2 Unid 

23 Colposcópio: AUMENTO/CÂMERA/MONITOR, VARIÁVEL. 1 Unid 

24 Detector Fetal: DE MESA/DIGITAL/DISPLAY 1 Unid 

 
➢ 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.  

➢ A entrega dos produtos deverá ser efetuado 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 ENTREGA DO OBJETO. 
5.1. Os produtos serão fornecidos de acordo com a necessidade do órgão, a partir 
da assinatura do instrumento de contrato, conforme o caso, pelo(s) posto(s) 
contratado(s).  
5.2. Os produtos poderão ser requisitados de forma parcelada, de acordo com as 
necessidades da Secretaria, e deverão ser entregues na sede deste município;  
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 de serviço, na Rua Pedro José, Bairro: Centro, 
Anajás/PA, Site: sms.anajas21@gmail.com  
5.4. O Fornecimento do objeto deverá ser autorizado expressamente pela respectiva 
Unidade Administrativa de cada 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 fornecido é de inteira responsabilidade do contratado;  
5.8. A Fiscalização e 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.   
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6. DO PAGAMENTO 
6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos.  
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: seguro, encargos 
fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.  
8.3. Durante a Vigência do contrato, 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.  
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.  
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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. Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados 
e registrados segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e 
habilitados pela CONTRATADA;  
8.14. Manter equipe técnica para a prestação dos serviços, assistência técnica e 
manutenção, durante o prazo de execução dos serviços;  
8.15. Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato;  
8.16. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, 
por ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato.  
8.17. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela 
Contratante.  
8.18. Após a emissão da Ordem de compra, a empresa contratada terá o prazo de 
até 30 (trinta) dias para entrega, salvo se houver pedido formal de prorrogação 
deste, devidamente justificado pelo licitante/contratado e acatado pela secretaria.  
8.19. O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior para entrega 
dos produtos, 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 na Lei Federal nº 8.666/93. 

 
Anajás/PA, 10 de Janeiro de 2023 

 
 
 

JERIME REGO SOARES 
Secretário Municipal de Saúde de Anajás 
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