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TERMO DE REFERÊNCIA 

1—OBJETO 

1.1 - O presente Termo de Referência tem por objeto  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 

PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BUJARU/PA, REFERENTE A RECURSO 

DE EMENDA PARLAMENTAR, PROPOSTA N9 11963.524000/1220-01,  conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

2—JUSTIFICATIVA 

2.1  - Considerando que a atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o 

objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das 

pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades; 

2.2 - Considerando que a atenção básica é o contato referencial dos usuários, a principal porta de 

entrada e centro de comunicação com toda a rede de atenção à saúde, nela é executada ações de 

prevenção e reabilitação de doenças e manutenção da saúde nas comunidades; 

2.3 - Considerando que a unidade básica de saúde desempenha um papel central na garantia de 

acesso a uma atenção à saúde de qualidade à população e é instalada perto de onde as pessoas 

moram, trabalham, estudam e vivem; 

2.4 - Considerando que estas unidades devem estar bem estruturadas para acolher e prestar serviços 

com padrões de qualidade; 

2.5 - Considerando que dentre as diversas ações cio Ministério da Saúde está a de qualificar e 

estruturar os serviços de atenção básica em saúde, para tanto, disponibiliza recursos para os 

Municípios através de Emendas e Programas de governo para prover melhoria do acesso e da 

qualidade do atendimento, provendo condições adequadas de logística para o trabalho em rede no 

SUS e envolve também ações que visam à aquisição de equipamentos para os serviços de saúde, 

objetivando o funcionamento e a execução do conjunto de ações propostas na Atenção básica; 

2.6 - Considerando que o Município de Bujaru está contemplado com a  EMENDA PARLAMENTAR, 

PROPOSTA N2  11963.524000/1220-01, necessário se faz a aquisição pretendida visando, equipar 

unidades básicas de Saúde que constam da referida Emenda, para melhores condições de 

atendimento aos usuários SUS. 
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3 - DA ESPECIFICAÇÃO, DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS 

3.1 - O quantitativo corresponde aos equipamentos constantes da Emenda Parlamentar que seguem 

abaixo. 

1 

M, ~'N 

: P 	TO 

UND 	7 Amalgamador Odontológico - Tipo capsular e modo de operação digital 

2 
Aparelho de Raios X - Odontológico - Instalação com coluna e braço convêncional, 
mode de operação digital e tensão mínima de 7MA 

UND 	10 

Ar Condicionado - Tipo split e capacidade/ciclo de 9.000 a 12.000 BTUs / quante 
frio 

UND 	30 

Armário - Material de confecção em aço, altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 
110 cm, 3 ou 4 prateleiras e capacidade mínima de 40 KG da prateleira 

UND 23 

Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) - Mode de operação digital e 
capacidade de até 25 litros 

UND 10 

6 
Balança Antropométrica Adulto - Mode de operação mecânica, capacidade de até 
150 KG e régua antropométrica de ate 2 metros 

UND 33 

7 
BalaiiçaAntropométrica Infantil - Mode de operação digital capacidade de até 16 
KG concha com dimensões minimas de 540 x 290 (MM) e tara 

UND e 

8 
Balança Digital Portátil - Mode de operação digital, capacidade mínima de pesagem 
de 200 KG, material de confecção da estrutura em aço, peso líquido da balança 
máximo de 6 KG e display integrado 

UND 31 

Balde a Pedal - Material de confecção em aço inoxidável e capacidade de 30 L até 
49 L 

UND 70 

10 Biombo - Material de confecção em aço inoxidável, tamanho triplo e rodízios UND 23 

11 Biombo Plumbífero  -  Estrutura em aço ou alumínio, estrutura de 01 MM e tipo reto UND 5 

12 
Braçadeira para Injeção - Material de confecção (estrutura/ apoio do braço) em aço 
inoxidável e tipo pedestal com altura regulável 

UND 1 

13 
Cadeira - Material de confecção em aço ou ferro pintado e assento e encosto 
estofado UND 78 

14 

Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) - Com até 3 terminais, 
equipo tipo CART ou acoplado, comando de cadeira a pedal, cuba de porcelana ou 
cerâmica, possui cabeceira, refletor, seringa tríplice, peça reta, contra ângulo, micro 
motor, caneta de rotação, unidade auxiliar (sugador) e mocho 

UND 9 

15 
Cadeira para Coleta de Sangue  -  Estrutura em tubos de aço com acabamento em 
pintura epôxi, contendo apoio de de braços regulável UND 2 

16 
Cadeira para Obeso - Estrutura/material de confecção em aço ou ferro pintado, 
possui rodízios e braços UND 8 

17 Caixa para Desinfecção de Limas  Endodônticas  -  Capacidade até 10 limas UND 14 

18 
Cilindro de Gases Medicinais - Material de Confecção em aço ou alumínio, 
capacidade até 10 L, incluso válvula reguladora e fluxômetro UND 23 

19 
Compressor Odontológico  -  Capacidade do Reservatório de 30 a 39 L, potência de 
1 a 1,5 HP, consumo de 6 a 7 pés e isento de óleo UND 

20 Dermatoscópio  -  Iluminação em led e aumento mínimo de 10 X UND 8 
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21 Destilador de Água - Capacidade até 5 Litros/Hora UND 8 

22 
Detector Fetal - Tipo de mesa, tecnologia digital, possui display, tamanho do 
monitor de 3 a 5 pol e alimentação por rede elétrica e bateria UND 16 

23 
Eletrocardiógrafo - Possui 12 canais, comunicação com computador, operação 
direta no console, impressão direta no equipamento em formato A4 e alimentação 
por rede elétrica e bateria 

UND 8 

24 
Embarcação para Transporte com Motor Popa (até 12 pessoas) - Capacidade de 
06 a 08 pessoas, assento tipo poltrona, motor de popa 2 tempos, potência de 25 a 
40 HP, com volante e material de confecção em alumínio 100% soldado 

UND 1 

25 Escada com 2 degraus - Material de confecção em aço inoxidável UND 35 

26 
Esfigmomanômetro Adulto - Tipo analógico e material de confecção da braçadeira 
em nylon ou tecido em algodão 

UND 44 

27 Esfigmomanômetro Infantil - Tipo analógico e material de confecção da braçadeira 
em nylon UND 1( 

28 Esfigmomanômetro Obeso - Tipo analógico e material de confecção da braçadeira 
em nylon ou tecido em algodão UND 16 

29 Estante - Material de confecção em aço ou ferro pintado, capacidade das prateleiras 
de 101 a 200 KG e com reforço UND 10 

30 Estetoscópio Adulto - Material de confecção do auscultador em aço inoxidável e 
tipo duplo UND 16 

31 Estetoscópio Infantil - Material de confecção do auscultador em aço inoxidável e 
tipo duJDlo UNO 16 

32 Foco Refletor Ambulatorial - Iluminação em led e haste flexível UND 24 

33 Fotopolimerizador de Resinas - Tipo led, sem fio e sem radiômetro UND 8 

34 

Grupo Gerador (8 a 100 KVA) - Grupo Gerador Estaioqário à Diesel  na  potência 
mínima de 71.0 / 78.0 kVAs (regime de operação contínuo / Stand-By) Possui 
disjuntor tripolar de proteção mecânico 	proteção contra curto circuito,,corrente 
máxima e inversão de fases 	Possui painel digital e quadro de transferência 
automática. Possui sistema de partida eLtnica a 12 Vcc e com regulador automático 
de tensão (AVR) Possui alternador com fator de potência 0.8, Trifásico, na tensão 
220/127 V, 60 Hz, 4 polos, tipo BRUSHLESS, ipeconectável 	:220'3800u 440v e 
com aceso ao neutro Possui motor a diesel a 1.800  RPM, refrigerado água 
(Radiador), no minimo 3 cilindros em linha, governador mecânico de velocidade. 
Possui tanque acoplado na base com autonomia mínima de até 8 horas, em 
funcionamento contínuo. Possui isolamento acústico com pressão acústica a 7 
metros entre 70 a 75 dB(A) Deve acompanhar: sistema de préaquecimento e 
bandeja de contenção de líquidos na base 

UND 3 

35 

Impressora Laser (Comum) - Especificação mínima: que esteja em linha de 
produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; 
resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; 
suportar tamanho de papel aS, 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 

UND 20 

36 Lanterna Clínica - Tipo led UND 23 
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37 
Laringoscópio Adulto - Tipo fibra optica integrada/led e com 3 lâminas rígidas em 
aço inoxidável 

UND 8 

38 
Laringoscópio Infantil - - Tipo fibra optica integrada/led e com 3 lâminas rígidas em 
aço inoxidável 

UND 8 

39 
Mesa Auxiliar - Dimensões de 40x40x80 a 40x60x80 CM e material de confecção 
em aço inoxidável 

UND 7 

40 
Mesa de Escritório - Material de confecção em madeira, MDP, MDF ou similar, 
formato retangular e com gavetas 

UND 34 

41 
Mesa de Exames - Estrutura com armário e material de confecção em madeira ou 
MDF 

UND 2 

42 Mesa de Mayo - Material de confecção em aço inoxidável UND 24 

43 
Mesa Ginecológica - Estrutura sem armário e material de confecção em aço ou 
ferro pintado 

UND 8 

44 Negatoscópio - Tipo 2 corpos UND 8 

45 

No-Break (Para Computador/Impressora) - Especificação mínima: que esteja em 
linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 
kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em 
corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 1115 ou 220 
V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. 	Bateria interna selada. 
Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 
W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá 
ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento 

UND 32 

46 Oftalmoscõpto 	Composição ,com 5 aberturas, iluniação 	led e alimentação 
com carregador de mesa para cabo recarregável 	rn Later1e litio 

UND 8 

47 
Otoscópio Simples - Alimentação com carregador de mesa para cabo recarregável 
com bateria de lítio, iluminação em fibra optica-led e composição de 5 a 10 
espéculos reutilizáveis 

UND 8 

48 Oxímetro de Pulso - Tipo de mesa com 1 sensor de 7' a 10' UND 8 

49 Seladora - Tipo manual e com aplicação de grau cirúrgico UNO 9 

50 Suporte de Soro - Tipo pedestal e material de confecção em aço inoxidável UND 46 

51 TENS e FES - De 04 canais UND 8 

52 Ultrassom Odontológico - Possui jato de bicabornato e caneta,e transdt.itõr do ultra- 
som autoclávavel UND 8 

53 
Veículo Pick-up Cabine Dupla 4x4 (Diesel) - Mctorização mínima de 140 CV, 
câmbio manual, 	direção hidráulica ou elétrica, 	ar condicionado, trioelétrico e 
protetor de caçamba 

UND 2 

3.2 - Os itens encontram-se devidamente descritos na emenda, anexa ao procedimento. 

3.3 - O fornecimento deverá atender as normas da ANVISA e demais legislações aplicáveis. 

3.4 - Caso o produto cotado seja dispensado do registro junto à ANVISA, o proponente deverá 

apresentar cópia do ato que isenta o produto de registro. 
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4- LOCAL DE ENTREGA/CONDIÇÕES E PRAZOS 

4.1 - A entrega do objeto obedecerá ao seguinte: 

4.1.1 - Serão requisitados de forma imediata ou parcelada, de acordo com as necessidades do 

Fundo Municipal de Saúde, através da Ordem de Compra assinadas por responsável do Setor de 

Compras. 

4.1.2  - Os equipamentos e materiais deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias úteis, contados 

da emissão da Ordem de Compra, em horário de expediente de 8 às 12h e de 14h00 as 17h de 

segunda a quinta feira ou de 8h as 12h na sexta feira. 

4.1.3 - As ordens de compras serão enviadas por e-mail em horário comercial (8h as 12h30 e de 

14h30 as 18h). 

a) Único local da entrega: Municípc de BuarL, Secretaria Municipal de Saúde; 

b) Os equipamentos e materiais deverão snr entregues acompanhados de nota fiscal 

eletrônica, que devera conter d 	ç  d 	m marca, quantidade, preços unitários e 

totais, anexando a esta uma copia da Ordem de Compra ao qual se refere 

4.1.4 - Os equipamentos e materiais deveo ser cragues em embalagem original, em perfeito 

estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, sem umidade, sem inadequação de 

conteúdo, nas ccndiçõe de temperatura 	ida ern rótulo, com o número de registro emitido 

pela ANVlSA/Miniterio da Saúde, prazo de Validade impressos na embalagem e com instruções 

de uso acompanhado no produto em português. 

4.1.5 - Todos os itens,  deverão ter garantia mínima  ce 12 meses ou a do fabricante se superior 

a exigida. 

4.1.6  - Caso haja a necessidade de suhstit:çãc 	çaarnesms deverão ser originais e sem 

custo ao contratante. 

5- CONTROLE DA EXECUÇÃO 

5.1 - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Fundo Municipal de Saúde de 

Bujaru/PA, através de servidor devidamente designado nos termos do Art. 67 da Lei n2  8.666, de 

1993, a fim de acompanhar e fiscalizar a entrega dos equipamentos e materiais, anotando em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observadcs. O fiscal se responsabilizará entre outras atribuições: 

a) Conferência e avaliação do fornecimento; 

b) Pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devida conferência, 

para verificar se está em conformidade com as especificações do Termo de Referência; 

c) Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
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contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

d) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

5.2 - 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 =responsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70, da Lei n2  8.666, de 

21 de junho de 1993. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigaØes  constaçits.no  Termo de Referência, assumindo 

como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto 

e, ainda: 

6.2 - Efetuar o fornecimento em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes na ordem de ccn prac/requisl ç  rc  posterior comparhado da respectiva nota fiscal, na 

qual constarão as indicações referentes a  -n 	, fabi 	rte,  modelo, 

6.3 - Responsabilizar-se peiDs vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 

e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Q  8.078, de 1990); 

6.4 - Substituir, reparcr o, corrigir, às su; expensas, n prazo de 48 (quarenta e oito) horas após 

comunicação, os equipem's e mteriaii cc r-  aic: 	defeitos; 

6.5 - Comunicar à Contratante, no prazo 	c 	(vinte e quatro) horas de antecedência, os 

motivos que impossibilitem o cumprimento  Ç 	r33 prei:sto, com a devida comprovação; 

6.6 -  Manter durante toda a execução do Con4 3, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitaço e qualificação exigidas, 

6.7 - Responsabilizarem-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações. trabalhistas, previdenciáriias, 

fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer 

natureza, decorrentes da aquisição de bens e com todos os encargos sociais previstos na legislação 

vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora. 

6.8 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados aos 

equipamentos e materiais, originalmente ou vinculada par prevenção, conexão ou continência. 

6.9 - Não se valer desta contratação para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como 

garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função dos fornecimentos, em 

quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização da Contratante. 

6.10 - Executar o fornecimento, inclusive acompanhado sem transferência de responsabilidade ou 

subcontratação. 
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6.11 - Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as solicitações 

da Secretaria Municipal de Saúde de Bujaru/Fundo Municipal de Saúde. 

6.12 - Arcar com todos os encargos decorrentes da presente aquisição, especialmente os referentes 

a frete, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas; 

6.13 - Dispor de meios necessários para o devido fornecimento. 

7- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1 - Efetuar o empenho da despesa, no qual constará da dotação orçamentária específica de forma 

a garantir o pagamento da obrigações assumidas; 

7.2 - Verificar minuclosannte, no prazo fado,  a conformidade do fornecimento com as 

especificações constantes neste Termo de Referência para fins de aceitação;  

7.3  - Comunicar à Contratada, por escrito, so'a r 	ições, falhas ou irregularidades verificadas 

no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

7.4 - Acompanhar e fiscalizar o kurriprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especia'mente designado; 

7.5 - A Administração não responderá por quasquer conrcmissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda quevinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados, 

7.6 - Rejeitar, no todo ou em parte e' fornecimento realiza 	Eín desac.Qrdo com as especificações 

contidas neste Termc de Referência; 

7.7  - Efetuar o pagamento Contratao v10 	 do objeto, no prazo 

e forma estabelecidos neste Termo  Í1e  Refernc1a 

8- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 -  O pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superiores a 30 (dias) após 

o atesto da NF. As notas fiscais serão devidamente atestadas pelo fiscal designado pelo Fundo 

Municipal de Saúde de BujarLi; 

8.2 - Nenhum pagamento será efetuado a Contratada na pendência de qualquer uma das situações 

abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira; 

8.3 - Conferência e aprovação do pré-faturanento mensal e atestação de conformidade com o 

fornecimento; 

8.4 - O pagamento referente a cada mês fic3 condicionado à comprovação de regularidade fiscal 
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perante a Administração. A Contratada fica ciente de que deverá apresentar à Contratante, ao fim de 

todos os meses: 

a) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Federal/União; 

b) Certidão Negativa do INSS (CND); 

c) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual; 

d) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal; 

e) Certidão de Regularidade para com o FGTS; 

f) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT). 

8.5 - Na Nota Fiscal deverão constar a descrição exata dos equipamentos e materiais ora fornecidos, 

informações sobre o número da nota de empenho bem como a descrição exata da Dotação 

Orçamentária especifica, her como acompanhada da cópia do empenho. 

8.6 - E vedada a antecipação k pagamento 

8.7 - Havendo erro na nota fiscal/fatura, preenchimionte incompleto referente as notas de empenho 

inclusive nos casos de omissão de infornaçõs 	rc a dotação orçamentária e/ou outras 

circunstâncias correlatas que impeçam a liquidação d : pesa,o pagamento ficará pendente, até 

que a Contratada prov dnce s medidas, saneando-as.  

8.8 - A contagem do prazo para pagamento será rericiado c contado da reapresentação e 

protocolização junto a Prefeitura Mu.1icip  dc ji  i./:  '10 Municpal de Saúde do documento fiscal 

com as devidas correç5es,  fato e e que 	p:erá acarreta,  qualquer ônus adicional a Contratante, 

nem devera haver pr2juizc b fornnc mento equipamentos materiais pela Contratada, 

8.9 - A Contratante no fca chrigad3 a adquirir imediata mrr.te o fornecimento na totalidade do valor 

e das quantidades estimados para a contratação, rc'zndo o Pagamento de acordo com o 

fornecimento efetuado; 

8.10 - O pagamento será c--ditado em corta corrre da Contratada, através de ordem bancaria, 

indicada na proposta em cur devera ser efetuadb credito Não se permitira, portanto, outra forma 

de pagamento que não seja de crédito em conta, o que vem cumprir as normativas do Decreto da 

Presidência da República 6.170 de 25 de julho de 2007; 

8.11 - Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura 

ocorrem serão de responsabilidade da empresa Contratada. 

9- DA SUBCONTRATAÇÃO 

9.1 - Não serão admitida a subcontratação do objeto. 
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10- DA ALTERAÇAO SUBJETIVA 

10.1 - É admissível a fusão, Cisão OU incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, desde 

que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 

licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 

execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 

Contrato. 

11- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1 - Em cumprimento ao que prescreve o §. 3, do art. 60 c/c do art. 61, da Lei n2  4.320/64, bem 

como ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n2  101/00, os recursos 

necessários para custcr a r 'ferida despesa  com o fornecrnento do objeto em questão deverão ser 

devidamente empenhados em conformidade com sua wigem orçamentaria 

12 - DAS SANÇÕES At)IflTIVAS 

12.1 - Comete kfrção administrativa nos termos da Lei n2  8.666, de 21 de junho de 1993, a 

Contratada que 

a) Inexecutar tct:' c 
	

- rcmente qualquer cas obrigações assumidas. em decorrência da 

contratação; 

b) Ensejar o retarda mentoa execução do 	sc 

c) Fraudar na execução do Contrato; 

d) Comportar-se de moro indôneo; 

e) Cometer fraude fiscal; 

f) Não mantiver a proposta. 

12.2 - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

b) Multa moratória observada os seguintes limites: 

b.1) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos itens 

solicitados e não entregues; 

b.2) 2% (dois por cento)  sobre o valor total do Contrato, em caso de descumprimento das 

demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente; 
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b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos iters sDcitados e não entregues, no caso de atraso 

superior a 30 (trinta) dias, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos ou fora das 

especificações contratadas; 

12.3 - Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual dos subitens 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

12.4  - Suspensão de  licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo 

prazo não superior a dois anos; 

12.5 - Declaração de indoneidade para  licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motives determinantes da punção ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalida , 	cor.cedida sempre que a Contratada ressarcir 

a Contratante pelos prejuízos causados; 

12.6 - Também fica sujeita - penalidades 	r 37 - 	s III e IV da Lei n2  8.666, de 21 de junho de 

1993, a Contratada que: 

a) Tenha sofri 	c'ncenaçab deflni ' 	 ar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de. quaisquer trihL:tos; 

b) Tenha praticadc ates ilícitos vianco a rustr c -bjetivos 	licitação; 

c) Demonstranão possuir idoneidade para contrat'-  com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

12.7 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 	tratada, observando-se o procedimento 

previsto na lei nil, 8.666, de 21, de junhc de 193, c 	ariarnenLe a Lei n 9.784, de 1999. 

12.8 - A autoridade cmpetente na aplicarão  rI  sanç ,, levara em consideração a gravidade da 

conduta do infrator1  o :ar:r educativo da :e a, hr corno o dano causado à Administração, 

observado o princípio da p)orcionalda -. 

13- DOS CASOS DE RESCISÃO 

13.1 - De acordo com o art. 79 da Lei n2. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser: 

- por ato unilateral  e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e XVII do 

artigo 78 da citada Lei; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que haja 

conveniência para a Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação. 

13.2 - No caso da rescisão unilateral, a Contratante não indenizará a Contratada, salvo pelos 

fornecimentos executados e aceitos pela Contratante. 
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14  -  DO CONTRATO 

14.1 - Para a contratação em tela será formalizado Contrato Administrativo, estabelecendo em suas 

cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com 

o Termo de Referência e Proposta de Preços da empresa. 

14.2 -  O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura; em relação à 

sua prorrogação, ficará a critério do órgão solicitante mediante o procedimento devidamenIe 

motivado acerca da imperiosidade do atendimento à necessidade pública de a despesa ser gerada de 

acordo com o Art. 57, §12  da Lei n2  8.666/93, com validade e eficácia após a publicação de seu extratc. 

BLJJA!W —'. 

--- 	--- -. 
ujaru/Fundo Municipal de Saúde, reserva-se o direito de liberar a 

nota fiscal para pagamento, sente após o ateste de recebimento do servidor responsável 

designado como Fiscal do Con  to 	teia apos aferir a quantiaci Fi 	 , especificações, qualidade e 

adequação dos equipamentos 	ateriais permanentes  entr4bm  as do Termo de Referência, 

15.2 -  A Administração poderá revogar a licitação ou rescindir o Contrato, por motivo de interesse 

público e deverá realizar a anulação da licitação quando houver ilegalidade, sendo de ofício ou 

mediante provocação de terceiro; 

15.3  - Os casos omissos nó: 	d Referência, deverão ser supridos pela Lei  r12. 8.666/1993 e sua; 

alterações, bem como ;)s  :V71das 	citadas deverão ser esclarecidas na Comissão de Licitação e 

Contratos da Prefeitura Mu  cipal 	ru/PA. 	 \ p 
15.4 - Fica eleito o foro da • 	a d 	uJaru/ 1florno o tinico capaz de dirimir as duvidas oriund 

do Contrato, caso não sejam dJrin 	amigavelmente. 

cibr{ Ci0 
etáriO Mufl k  

npereton0 k 

Fabrício Lobão Pereira 

Secretário Municipal de Saúde 

Decreto n2 007/2021 

, Pereifl 
ai de Saúde 
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