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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 
1.1. Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Equipamentos / 
Material Permanente Hospitalar, para atender a demanda 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 permanente para equipar a 
Unidade de Saúde Mista Dr. José Ferreira Teixeira, e proporcionar melhor 
atendimento à população de Muaná, conforme proposta nº 11438.326000/1200-03 
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: 
 
 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR, 
PROPOSTA Nº 11438.326000/1200-03 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. 

1 
MESA GINECOLÓGICA: material de confecção/gabinete 
com portas e gavetas, aço ou ferro pintado/não possui 

UND 2 

2 
CARDIOTOCÓGRAFO: portátil, c/impressora, gestação 
gemelar, c/suporte 

UND 1 
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3 

BERÇO AQUECIDO: 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- hoque. Display a LED ou LCD para indicação de 
temperatura e potência desejada; 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. Alimentação elétrica a ser definida 
pela entidade solicitante. 

UND 1 

4 
BOMBA DE INFUSÃO: característica física, kvo, alarmes, 
programação da infusão, bolus, bateria, equipo 

UND 3 

5 
ESTETOSCÓPIO ADULTO: característica física, tipo 
duplo, auscultador aço inoxidável 

UND 2 

6 
ESTETOSCÓPIO INFANTIL: característica física, tipo 
duplo, auscultador aço inoxidável 

UND 2 

7 

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 a5, 
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 garantia de 12 meses. 

UND 1 

8 
MESA PARA IMPRESSORA: característica física, 
estrutura aço / ferro pintado, dimensões mínimas mínimo 
de 50 x 40 x 70 cm, tampo madeira/ mdp/ mdf/ similar 

UND 2 

9 
INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA): 
Característica Física, Equipamento construído em 
material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar 

UND 1 
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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; 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 elétrica a 
ser definida pela entidade solicitante. 
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BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA: Característica 
Física, Bomba de infusão de seringa microprocessada. 
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 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.  

UND 2 

11 
CPAP: configuração 
c/umidificador/c/compensação/c/máscara nasal 

UND 2 

12 
OXÍMETRO DE PULSO: tipo portátil (de mão) com 1 
sensor 

UND 5 

13 
CARRO MACA SIMPLES: característica física, suporte 
de soro/colchonete, material de confecção aço inox/ 
alumínio 

UND 1 

14 

CAMA PPP: 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. 

UND 3 

15 
DETECTOR FETAL: tipo/tecnologia/display 
portátil/digital/possui 

UND 2 

16 
SUPORTE DE SORO: tipo pedestal, material de 
confecção aço inoxidável 

UND 5 

17 
CADEIRA: material de confecção aço / ferro pintado, 
assento e encosto/polipropileno 

UND 5 

18 
ESCADA COM 2 DEGRAUS: material de confecção aço 
inoxidável 

UND 1 
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 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. 
Praça 28 de Maio, nº 43, Bairro: Centro, CEP: 68.825-000 Fone: 991986993 / Site: 
muana.pa.gov.br.  
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.   
 
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. 
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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.  
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.  
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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 neste Termo de Referência. 
 

 
 
 
 
 
 
 

CLAUDIA MARIA MORAES DE ANDRADE 
Secretária Municipal de Saúde 

 
 
 
 


		2021-02-04T10:38:07-0300
	CLAUDIA MARIA MORAES DE ANDRADE:58104020200


		2021-02-18T13:08:06-0300
	IRACEMA DO SOCORRO DE SOUZA NOGUEIRA:44955618200




