
 
   

 
 

           
 
 

PREEITURA MUNICIPAL DE SOURE 
Comissão Permanente de Licitação 

End.: Segunda Rua esquina com a Travessa – 
Centro - SOURE/PA – CEP 68.780-000 

 

 

TERMO DE REFERENCIA 

 
DO OBJETO 
A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ORIUNDO DE EMENDA, VISANDO ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SOURE/PA.  

 

VALOR ESTIMADO DA DESPESA E DOS ITENS 
O valor estimado para esta licitação é de R$ 561.300,00 (quinhentos e sessenta e um mil e trezentos reais). 
 

Nº ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 
CUSTO 

UNITÁRIO 

1 CADEIRA DE RODAS ADULTO 2                                                        50,00 unidade              600,00 

2 ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL                                             10,00 unidade              6.800,00 

3 AGITADOR DE  KLINE                                                               10,00 unidade              1.850,00 

4 BERÇO PARA RECÉM NASCIDO:                                                        10,00 unidade              1.200,00 

5 POLTRONA HOSPITALAR                                                              20,00 unidade              1.250,00 

6 ESCADA COM 2 DEGRAUS                                                             20,00 unidade              300,00 

7 MESA DE ESCRITORIO                                                               20,00 unidade              300,00 

8 MESA PARA COMPUTADOR                                                             10,00 unidade              500,00 

9 LONGARINA 3 LUGARES                                                              30,00 unidade              380,00 

10 DETECTOR FETAL                                                                   10,00 unidade              700,00 

11 FREEZER HORIZONTAL                                                               10,00 unidade              1.600,00 

12 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO                                                          20,00 unidade              190,00 

13 ESFIGNOMANOMETRO ADULTO                                                          50,00 unidade              120,00 

14 
IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL 
(COPIADORA,SCANNER,FAX)                          

10,00 unidade              3.300,00 

15 BEBEDOURO GARRAFÃO 20 LITROS                                                     10,00 unidade              760,00 

16 ARMARIO DE AÇO                                                                   10,00 unidade              650,00 

17 AR CONDICIONADO 9.000 A 12.000BTUS                                               20,00 unidade              1.800,00 

18 Televisor 32" ATE 41"                                                            10,00 unidade              1.700,00 

19 BALANÇA ANTOPOMÉTRICA ADULTA                                                     10,00 unidade              1.500,00 

20 COMPUTADOR (DESKTOP BASICO)                                                      10,00 unidade              2.800,00 

21 ROTEADOR LAN                                                                     10,00 unidade              250,00 

22 PROJETOR MULTIMIDIA  (DATASHOW)                                                  10,00 unidade              1.800,00 

23 GELADEIRA REFRIGERADOR                                                           10,00 unidade              1.100,00 

24 ARMARIO VITRINE                                                                  10,00 unidade              1.100,00 

25 MACA SIMPLES                                                                     10,00 unidade              2.500,00 

26 CARRO DE CURATIVO                                                                10,00 unidade              1.200,00 

27 MESA DE EXAMES                                                                   10,00 unidade              700,00 

28 SUPORTE DE SORO                                                                  10,00 unidade              300,00 

29 FOCO REFLETOR AMBULATÓRIAL                                                       10,00 unidade              500,00 

30 VENTILADOR DE TETO                                                               30,00 unidade              150,00 

31 CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA                                                   10,00 unidade              1.100,00 



32 MESA GINECOLÓGICA                                                                10,00 unidade              1.100,00 

33 BIOMBO                                                                           10,00 unidade              450,00 

34 PAPAGAIO                                                                         10,00 unidade              100,00 

35 
CADEIRA ODONTOLÓGICA 
COMPLETA(EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR)                           

5,00 unidade              13.000,00 

36 NEGATOSCÓPIO                                                                     5,00 unidade              450,00 

37 CADEIRA                                                                          30,00 unidade              90,00 

38 COMADRE                                                                          2,00 unidade              175,00 

39 MESA MAYO                                                                        2,00 unidade              600,00 

40 ARQUIVO EM AÇO DE 3 A 4 GAVETAS                                                  10,00 unidade              550,00 

 
 
RECURSOS FINANCEIROS 
As despesas decorrentes da contratação do objeto correrão dos recursos consignados no orçamento de cada 

Unidedade gestora requisitante. 

Dotação Orçamentaria: Exercício 2021.  

 

FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
Para a contratação em tela será formalizada em Contrato Administrativo, estabelecendo em suas cláusulas todas as 

condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o Edital de licitação, do Termo de 

Referência e da Proposta de Preços da empresa considerada vencedora. 

Por se tratar de Sistema de Registro de Preços o prazo de vigência do contrato será estabelecido no momento de 

solicitação de contratação da Empresa vencedora do certame. 

O momento de contratação será um ato unilateral do órgão gerenciador da ata, e será definido conforme critérios e 

disponibilidade orçamentaria do mesmo, não cabendo a beneficiaria da ata exigir imediata contratação dos itens 

licitados, assim como a quantidade a ser contratada.  

A vigência do contrato será definida em cada celebração de contrato oriundo da Ata de registro de Preços. 

 
FISCALIZAÇÃO  
A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato serão exercidos pelas Unidades Gestoras de através de 

servidor previamente designado, cujas atribuições estão estabelecidas na Minuta de Contrato. 

 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Sem prejuízo do respeito aos dispositivos legais que fundamentam os certames licitatórios, as obrigações inerentes 

à Contratada encontram-se previstas na Minuta de Contrato. 

 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Além das normas presentes no diploma legal referente à matéria de licitações e contratos, as demais obrigações da 

contratante encontram-se previstas na Minuta de Contrato. 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição no 

CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo notas fiscais/faturas com outros 

CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz; 

O pagamento será efetuado em um prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da entrega do produto 

mediante a apresentação da nota fiscal devidamente certificada pelo servidor competente;  

O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de ordem bancária, devendo, para isto 

estar explicitado na proposta nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser 



efetuado o crédito. 

Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes a contratação, ou ainda, circunstância 

que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrendo de penalidade 

imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras;  

Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura ocorrem serão de 

responsabilidade da empresa contratada;  

Havendo erro no documento de cobrança, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a empresa 

contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, nesse caso, quaisquer ônus por parte 

da Unidade Gestora. 

 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará o Licitante às seguintes sanções, quando 

for o caso:  

a) Advertência;  

b) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com Unidade Gestora por 

prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração enquanto perdurarem os motivos 

de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a contratada ressarcir a administração por prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior; 

 

Fica facultada a defesa prévia da licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da intimação do ato;  

As sanções poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da Licitante, 

devidamente comprovadas perante a Secrtaria Municipal de Saude e Saneamento do Municipio de Soure. 

 
PENALIDADES 

Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no contrato, a Unidade Gestora poderá: 

Aplicar à adjudicatária ou contratada as sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e penal cabíveis;  

Fica estabelecido o percentual de multa de10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, para os casos 

de atraso, sem a devida justificativa e após aceitação pela Administração Publica, inexecução ou desistência 

da contrata;  

O recolhimento desta multa será feito diretamente em conta a ser disponibilizada pelo PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SOURE/PA garantido o direito ao contraditório, em até 5 (cinco) dias úteis de seu recebimento 

protocolado, sem prejuízo das demais sanções legais a serem estabelecidas no Edital. 

 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm

