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ESTADO DO PARÁ 

      PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 
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 o Hospital Municipal de Muaná, e proporcionar 
melhor atendimento à população de Muaná, conforme proposta nº 
11438.326000/1210-07 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 
11438.326000/1210-07 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. 

2 

APARELHO DE RAIOS X - FIXO DIGITAL 
Especificação Técnica: Gerador microprocessado de alta 
frequência. Potência de pelo menos 50 kW. Tensão 
variável que atenda minimamente a faixa de40 kV a 125 
kVou maior. Corrente variável na faixa mínima de 50mA 
a 500 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 5ms 
oumenor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 
10mAs ou menor a 500 mAs ou maior. Tubo de raios-x, 
foco fino de 0.6mm efoco grosso igual ou maior que 1,0 
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mm; Ânodo giratório mínimo 3.000 RPM a 60 Hz; 
Capacidade calórica mínima do ânodo de 150kHU. 
Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta 
emissor com suas devidas características; Coluna 
comdeslocamento longitudinal a partir de 125 cm; 
Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus 
com travas em 0 graus, +/-90 graus; Diafragma luminoso 
com colimação manual ou automática; Sistema de freios 
eletromagnéticos. Mesa Bucky com gradeantidifusora de 
pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 
10:1; Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 
x65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal 
mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, 
transversal, 20 cmaproximadamente; Sistema de freios 
eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela 
mesa de no mínimo 150 kg. Buckymural deslocamento 
vertical referenciado no centro da grade entre 60 cm (ou 
menor) e 170 cm (ou maior) a partir do 
chão,aproximadamente, dotado de sistema de freio 
eletromagnético ou mecânico. Mural com grade 
antidifusora de pelo menos 40lp/cm,distância focal entre 
100 cm e 180 cm; com cruz de localização/ centralização 
impressa no tampo do bucky. Detector plano 
comdimensões aproximadas entre 34 x 42 cm ou maior. 
Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de 
Iodeto de Césio, quepossibilite exames na mesa, no 
bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. 
Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048pixels. 
Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 
14 bits. Tamanho máximo do pixel de 175 micrômetros. 
Oequipamento deve possibilitar manipulação, impressão 
e transmissão das imagens digitais para um sistema 
PACS, através de umaestação de uso. Estação de 
trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens 
digitais compatível com as especificações doraios-X DR, 
com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto 
desempenho com 01 monitor de alta resolução com no 
mínimo17 polegadas; Capacidade de armazenamento de 
imagens: Memória RAM de 2GB ou maior, interface 
SATA II 300 ou superior, comcapacidade de no mínimo 
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1.000 imagens; Imagens radiográficas em formato 
DICOM 3.0; Deve possuir: processamento deimagem, 
inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado, 
Print, Storage, placa de rede tipo Ethernet; Software de 
aquisição egerenciamento das imagens digitais, Sistema 
digital de imagem. Possibilidade de harmonização de 
imagem. Alimentação elétrica aser definida pela 
entidade. 

 
 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 efetuada 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. 

 Considerando que o equipamento é de grande porte, o município fica 
localizado no arquipélago do Marajó e para que os licitantes tomem 
conhecimento do local aonde será instalado o equipamento, será 
obrigatório a realização de visita técnica, que deverá ser realizada até 02 
(Dois) dias úteis antes da data designada para abertura da sessão pública. 

 A instalação do equipamento é de inteira responsabilidade da contratada. 

 
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.  
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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. 
 
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.  
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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 
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