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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 e as Unidades de Saúde do Município de Muaná, e proporcionar 
melhor atendimento à população de Muaná, conforme proposta nº 
11438.326000/1200-02 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 DESCRIÇÃO UNID QUAN 

1 Escada com 2 degraus: AÇO INOXIDÁVEL UND 3 

2 Balde a Pedal: AÇO INOX/DE 30L ATÉ 49L UND 1 

3 
Carro de Curativos: AÇO INOXIDÁVEL / BALDE E 
BACIA 

UND 1 

4 Suporte de Soro: PEDESTAL/AÇO INOXIDÁVEL. UND 13 

5 Mesa Auxiliar: RETANGULAR / AÇO INOXIDÁVEL. UND 1 

6 
Mesa de Exames: AÇO CARBONO PINTADO / AÇO 
INÓX, MÍNIMA DE 150 KG, GABINETE/ARMÁRIO. 

UND 1 

7 
Armário Vitrine: 02 PORTAS/AÇO / FERRO 
PINTADO/LATERAIS DE VIDRO. 

UND 1 
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8 

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 rede10/100/100 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 4 

9 
Mesa para Computador: DE 01 A 02 
GAVETAS/MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR 

UND 8 

10 Geladeira/ Refrigerador: DE 260 A 299 L UND 3 

11 

Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: 
que esteja em linha de produção pelo fabricante. 
Computador desktop com processador no mínimo 
quepossua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e 
frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB 
ou SSD 240 GB, memória RAM de8 GB, em 2 módulos 
idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 
MHz ou superior, operando em modalidade dual 
CHANNEL.A placa principal deve ter arquitetura ATX, 
MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões 
estabelecidos e divulgados no sítiowww.formfactors.org, 
organismo que define os padrões existentes. Possuir 
pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou 
superior.Possuir sistema de detecção de intrusão de 
chassis, com acionador instalado no gabinete. O 
adaptador de vídeo integrado deveráser no mínimo de 1 
GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT 
DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor 
estendido.Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo 
pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou 
DVI. Unidade combinada degravação de disco ótico CD, 
DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e 
mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio.Monitor 
de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de 
rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. 
Sistemaoperacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte 
compatível e que suporte toda a configuração exigida no 
item. Gabinete e periféricosdeverão funcionar na vertical 
ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados 
(gabinete, teclado, mouse e monitor) devem 
possuirgradações neutras das cores branca, preta ou 
cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os 
componentes do produto deverãoser novos, sem uso, 
reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

UND 7 

12 Cadeira: AÇO / FERRO PINTADO/ ASSENTO E UND 15 
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ENCOSTO POLIPROPILENO. 

13 
Armário: AÇO/40 Kg/ALTURA DE 100 A 210 CM X 
LARGURA DE 70 A 110CM/03 OU 04. 

UND 2 

14 
Mesa de Escritório: MADEIRA/ MDP/ MDF/ 
SIMILAR/SIMPLES/GAVETAS. 

UND 5 

15 

Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e 
fax opcional): Especificação mínima: que esteja em 
linha de produção pelo fabricante; impressora com 
tecnologia Laser ou Led; padrão de cormonocromático; 
tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); 
memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 
DPI;resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; 
resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 
30 PPM preto e branco;capacidade da bandeja 150 
páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps 
opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 eWIFI 
802.11 b/g/n ; frente e verso automático. 

UND 3 

16 
Mesa para Impressora: AÇO / FERRO 
PINTADO/MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM/MADEIRA/ 
MDP/ MDF/ SIMILAR. 

UND 4 

17 Estante: AÇO / FERRO PINTADO/ DE 101 A 200 kg. UND 4 

18 
Carro para Transporte de Materiais (diversos):  
FECHADO/AÇO INOX/ALT DE 90CM A 110CM X 
LARG DE50CM X COMP DE 50 A 70CM 

UND 1 

19 Escada de 7 degraus: ALUMÍNIO. UND 2 

20 
Berço para Recém Nascido: RODÍZIOS/ACRÍLICO/AÇO 
/ FERRO PINTADO. 

UND 10 

21 
Cama Hospitalar Adulto (sem movimento Fawler): AÇO 
OU FERRO PINTADO/GRADES LATERAIS/COLCHÃO. 

UND 12 

22 
Mesa para Refeição: REGULAGEM/AÇO OU FERRO 
PINTADO/MDF/RODÍZIOS. 

UND 10 

23 
Biombo: AÇO FERRO PINTADO/TAMANHO TRIPLO/ 
RODÍZIOS. 

UND 3 

24 
Berço Hospitalar com Grades: CABECEIRA / 
PESEIRA/AÇO / FERRO PINTADO/GRADES 
LATERAIS/RODÍZIOS/MANÍVELAS/COLCHÃO. 

UND 2 

25 
Mesa de Cabeceira: PORTAS/GAVETA/MDP/ 
MDF/AÇO CARBONO. 

UND 5 
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26 
Cadeira de Rodas Pediátrica: AÇO OU 
FERRO/PINTADO/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/CO
M ELEVAÇÃO. 

UND 3 

27 Papagaio: AÇO INOXIDÁVEL. UND 3 

28 Comadre: AÇO INOXIDÁVEL/DE 2,1 L ATÉ 3,5 L. UND 2 

29 
Cadeira de Rodas Adulto: AÇO OU 
FERROPINTADO/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM 
ELEVAÇÃO. 

UND 2 

30 
Carro Maca Simples: GRADES LATERAIS/SUPORTE 
DE SORO/COLCHONETE/AÇO INÓX/ ALUMÍNIO. 

UND 2 

31 

Aspirador de Secreções Elétrico Móvel: SUPORTE 
COM RODÍZIOS/VÁLVULA DE 
SEGURANÇA/TERMOPLÁSTICO/VIDRO/DE 31 A 49 
LPM. 

UND 1 

32 Lanterna Clínica: LED. UND 3 

33 
Banqueta: AÇO INOXIDÁVEL/REGULAGEM DE 
ALTURA/GIRATÓRIO. 

UND 1 

 
 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.  
 
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 
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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.  
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. 
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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.  
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 
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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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