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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 65 

 
 

1 INTRODUÇÃO  
 
1.1 O presente termo de referência tem por finalidade, definir os elementos que norteiam a 
contratação de empresa especializada para fornecimento MATERIAIS PENSOS DE USO 
HOSPITLAR, para o enfrentamento da pandemia do COVID 19, conforme abaixo. 
 
2 JUSTIFICATIVADA DA NECESSIDADE E QUANTITATIVO 
 
2.1 MATERIAIS PENSOS de uso hospitalar para atender a demanda de consumo da sala de 
isolamento do COVID 19 na Unidade Mista de Saúde e Postos de Saúde do Município, 
conforme relação anexa ao Memorando n. º 168/2020 para suprir a demanda de dispensação 
por período de aproximadamente 06 (seis) meses. 
 
2.2 O quantitativo foi elaborado levando em consideração os fatores como solicitações das 
equipes multiprofissionais de saúde, para que não haja desabastecimento do estoque, e que 
deverão atender pelo período de aproximadamente 06(seis) meses, conforme memorando 
anexo a este termo de referência. 
 
2.3 Justificamos ainda que os materiais utilizados até o momento no enfrentamento da 
pandemia do COVID 19 eram estoque hospitalar saldo de processos anteriores e os mesmo 
estão acabando, faz necessário novas aquisições, assegurando os serviços aos usuários e 
profissionais da área no desempenho de suas funções. 
 
3 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
 
3.1 Como destacado no Termo de Referencia anterior diz no item 3.7 Destacamos que caso a 
Licitação por meio de Pregão Simplificado seja Declarado Deserto ou Fracassado, sejam 
imediatamente adquiridos por meio de Dispensa de Licitação Eletrônica, considerando a 
necessidade dos materiais com não podem ocasionar interrupção dos serviços de saúde 
pública. 
 
4 LOCAL DE ENTREGA E PRAZO DE ENTREGA 
 
4.1 A entrega dos materiais deverá ser realizada nas dependências da Unidade Mista de 
Saúde, situado a Rua Carijós, 3338 - centro, em dias úteis no horário de 07:00 ás 13:00 horas 
isento de qualquer frete, imposto ou despesa proveniente da entrega. 
 
4.2 A forma de entrega dos MATERIAIS, constantes neste termo de referência será na sua 
TOTALIDADE e deverá acontecer dentro do prazo de até 15 (quinze) dias uteis, podendo haver 
tolerância de até 15 (quinze) dias, contados da entrega da Nota de Empenho e/ou ordem de 
fornecimento; 
 
4.3 Caso a empresa não possa cumprir com o prazo aqui estipulado, deverá solicitar 
formalmente prorrogação de prazo que será analisado pelo Secretário Municipal de Saúde. 
  
5 RECEBIMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO: 
 
5.1 Os insumos/produtos serão recebidos: 
 
5.2 São de inteira responsabilidade da CONTRATANTE (SEMUSA) os procedimentos de 
recebimento dos materiais, pela COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS, 
devidamente instituída por portaria/decreto emitida pelo Prefeito; 
 
5.3 Não serão aceitos produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados, ou outra 
terminologia empregada para identificar que o produto seja proveniente de reutilização de 
materiais de toda espécie; 
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5.4 Os materiais deverão atender as normas do Ministério da Saúde/Vigilância Sanitária e 
demais legislações vigentes, no que concerne à apresentação, inviolabilidade, embalagem, 
esterilização dos produtos quando indicado; 
 
5.5 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do material, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização e/ou acompanhamento pelo órgão interessado, com fulcro 
no Artigo 70 da Lei Nº 8.666/93; 
 
A. A validade dos produtos não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, a contar da data de 
entrega dos itens/produtos, sem prejuízo em atendimento ao subitem anterior; 
 
B. Caso o fornecedor apresente algum item/produto com validade inferir ao estipulado nos 
subitens anteriores, deverá ser solicitado por correspondência, com firma reconhecida em 
cartório e assim ser motivo de análise e deliberação do gestor, motivadamente via 
manifestação/solicitação da Unidade solicitante, informando que não trará prejuízos ao erário 
quanto ao recebimento e consumo do mesmo;   
 
C. A garantia prevista para o objeto diz respeito à solução de problemas no que tange as 
embalagens, produtos avariados (crescimento de fungos, bactérias, corpos estranhos), bem 
com todo e qualquer defeito de fabricação apresentado e terá início da data de recebimento 
definitivo, sem ônus adicional para a SEMUSA/RO; 
 
5.6 Os chamados relativos à garantia serão feitos pelo Contratante, por escrito por correio 
eletrônico, por telefone e ou pelos correios postais nacional, obrigando-se a empresa 
Contratada atende-la no prazo Máximo de 48 (quarenta e oito) horas e, caso tenha que 
substituir o produto, deverão trocá-los por outro de igual especificação em até 72 (setenta e 
duas) horas, em perfeitas condições de uso e sob as mesmas condições contratuais;  
  
6 CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 
 
6.1 As propostas, que deverão compreender a descrição do objeto ora licitado, com preço 
unitário e total, deverão ser compatíveis com o Termo de Referência. 
 
6.2 Serão desclassificadas as propostas que: 
 
6.3 Não atenderem as exigências do Termo de Referência.   
 
6.4 Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades e defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; 
 
6.5 Não atendam as características mínimas deste termo. 
 
6.6 Solicitação de troca de marca requerida pela vencedora será INDEFERIDA, devendo ser 
mantida a marca ofertada no Pregão; 
 
7 DA RELAÇÃO E QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO 

 

Item Quant Unid. Especificação 

1 7.000 Unid. 
Equipo Soro Macrogotas com Injetor Lateral. Descartável, gotejador 20 
gotas = 1ml **** 

2 150 Unid. 
Luva de Procedimento. Tamanho grande, de uso único, descartável, não 
estéril. Caixa com 100 unidades **** 

3 150 Unid. 
Luva de Procedimento. Tamanho médio, de uso único, descartável, não 
estéril. Caixa com 100 unidades **** 

4 12 Unid. Sonda de Aspiração Traqueal n.10 **** 

5 12 Unid. Sonda de Aspiração Traqueal n.12 **** 

6 12 Unid. Sonda de Aspiração Traqueal n.14 **** 
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7 80 Unid. Cateter Nasal tipo óculos para Oxigênio, adulto, descartável, estéril 

8 6 Unid. 
Sonda endotraqueal descartável com balão, calibre 7,5 mm, estéril, 
confeccionada em PVC**** 

9 6 Unid. 
Sonda endotraqueal descartável com balão, calibre 9,0 mm, estéril, 
confeccionada em PVC**** 

10 6 Unid. 
Sonda endotraqueal descartável com balão, calibre 8,0 mm, estéril, 
confeccionada em PVC**** 

11 6 Unid. 
Sonda endotraqueal descartável com balão, calibre 8,5 mm, estéril, 
confeccionada em PVC**** 

12 60 Unid. 
Luva de Procedimento. Tamanho pequeno, de uso único, descartável, não 
estéril. Caixa com 100 unidades **** 

13 10 Unid. 
Conjunto VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS, MANUAL, 
MANÔMETRO E FLUXOMETRO, PARA OXIGÊNIO 

 
 
 
8 DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
8.1 Poderão participar desta licitação, os interessados do ramo de atividade relacionada ao 
objeto que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes 
deste Termo de Referência e seus demais documentos elencados na legislação pertinente 
referente às licitações: 
 
a) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal; 
 
b) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual; 
 
c) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal; 
 
d) Certidão de Regularidade do FGTS; 
 
e) Certidão Negativa de Débito Trabalhistas - CNDT relativa a comprovar a inexistência 
de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, LEI nº. 12.440, de 07 de julho de 2011, 
Art. 642-A, Certidão expedida gratuita e eletronicamente 
 
8.2 As certidões Fiscais e Trabalhistas por dispositivo de Lei serão aceitas positiva com efeito 
negativa, de acordo com a Decisão 208/2013 GCPCN c/c Parecer nº 271/2012/GPYFM; 
 
8.3 Os não cumprimentos dos prazos estabelecidos no termo de referência poderão acarretar a 
desclassificação da empresa. 
 
9 RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA E QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
a) Certidão (ões) negativa (a) de recuperação judicial – Lei n° 11.101/05 (falência e 
concordatas) expedida (s) pelo (s) distribuidor (es) de sua sede, expedida nos últimos 30 
(trinta) dias; de acordo com Decisão nº 209/2012/GCPCN e Parecer nº 310/12/GTAMM 
 
b) Contrato Social ou outro instrumento equivalente, em vigor; 
 
c) RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
 
I) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal – em vigência, expedido pela Vigilância Sanitária 
Estadual de Saúde ou pela Secretaria Municipal de Saúde da sede da licitante; 
 
II) Autorização de Funcionamento da empresa licitante relativa ao tipo de produto ofertado, 
expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, em original, ou cópia 
autenticada ou ainda cópia reprográfica do Diário Oficial da União - DOU, que evidencie sua 
data, página, seção e número, e conste a Portaria concessiva desse ato;  
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d) Certidão de Registro da empresa junto à ANVISA, correspondente ao objeto desta 
licitação: emitido pela ANVISA; 
 
10 DEVERES DA CONTRATADA 
 
10.1 Além daquelas determinadas na Justificativa de Compras, Leis, Decretos, Regulamentos 
e demais dispositivos legais, nas obrigações da futura CONTRATADA, também se incluem os 
dispositivos a seguir: 
 
a) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, decorrentes de modificações de quantitativos ou projetos ou 
especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado ou 
até o limite da modalidade licitada, de acordo com o Art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo 
os mesmos, objeto de exame do JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI; 
 
b) Comunicar a CONTRATANTE verbalmente no prazo de 12 (doze) horas e, por escrito, 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam 
mesmo temporariamente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução 
do Instrumento Contratual, total ou parcialmente, por motivo de caso fortuito ou de por força 
maior; 
 
c) Retirar o Instrumento Contratual no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da convocação formal; 
 
d) Substituir o produto, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após notificação formal, que 
estiverem em desacordo com as especificações deste edital, seus anexos e com a respectiva 
proposta, ou que apresentarem vício de qualidade. 
 
e) Responsabilizar-se pelas despesas referentes ao manuseio, embalagem e transporte 
do objeto desta Licitação, desde a fábrica até o local de entrega previsto neste Instrumento 
Convocatório; 
 
f) Responsabilizar-se, integralmente, pela entregados objetos com as devidas garantias 
inclusas, não podendo repassar nenhum dos objetos desta licitação a outra empresa; 
 
g) Responsabilizarem-se, integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuições 
(inclusive para fiscais), que direta ou indiretamente incidam ou vierem a incidir a presente 
contratação; 
 
h) Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos decorrentes de paralisação parcial ou 
total na entrega do objeto; 
 
i) Caso, a qualquer tempo a CONTRATANTE ou a CONTRATADA, sejam favorecidas 
com benefícios fiscais, isenções e/ou reduções tributárias, as vantagens auferidas refletirão em 
uma redução de preço; 
 
j) Como condição para celebração do Instrumento Contratual, a adjudicatária deverá 
manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação. 
 
11 DEVERES DA CONTRATANTE 
 
11.1 Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos 
legais, a CONTRATANTE se obrigará: 
 
a) Fornecer à CONTRATADA os dados e os elementos necessários ao fornecimento do 
objeto; 
 
b) Efetuar regularmente o pagamento do objeto desta contratação, desde que obedecidas 
às condições estabelecidas na Nota de Empenho; 
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c) Acompanhar a entrega dos objetos de acordo com a Nota de Empenho, podendo 
recusar qualquer objeto da contratação de má qualidade ou que não esteja de acordo com as 
normas ou descrições; 
 
d) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da eventual aplicação de multas previstas no 
CONTRATO. 
 
12 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
a) O Licitante que deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar 
com a Administração e será descredenciada do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e das demais cominações legais.  
 
b) As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF;  
 
c) Penalidades a que está sujeita a licitante ou contratada inadimplente;  
 
d) Advertência; 
 
e) Multa, sobre o valor contratado, no seguinte percentual; 
 
f) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia sobre o valor contratado, no caso de 
atraso na entrega do objeto, ou ainda, por ocorrência de descumprimento contratual, na 
execução do fornecimento ou prestação de serviço, limitado a 10% (dez por cento); 
 
g) Na hipótese de a empresa adjudicatária recusar-se a assinar o termo de contrato, 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de validade da proposta, quando 
convocada para tal, assim como não cumprir o objeto do certame, caracteriza-se a inexecução 
da obrigação assumida, sujeitando-a ao pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre 
o valor contratado; 
 
h) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de Cabixi - RO, pelo prazo de até 2 (dois) anos, de acordo com o art. 87 da Lei 
8.666/93, inciso III; 
 
i) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública de 
acordo com o art. 7º da Lei 10.520/02; 
 
“Quem, convocado dentro do prazo  de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar  de entregar ou aprese ou apresentar  documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução  de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distritos Federal ou Municípios e, será 
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o 
inciso XIV do art. 4ºdests Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo  das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.” 
 
j) Pelo descumprimento total ou parcial do compromisso pela Contratada, a 
Administração poderá rescindir o contrato, anular o empenho e/ou aplicar multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total estimado do contrato; 
 
k) A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão 
contratual; 
 
l) A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade de ampla 
defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei; 
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m) Os prazos de adimplemento das obrigações contratuais admitem prorrogação nos 
casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, devendo a solicitação 
dilatória, sempre por escrito, ser fundamentada e instruída com os documentos necessários à 
comprovação das alegações, recebida contemporaneamente ao fato que ensejá-la, sendo 
considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação. 
 
13 DAS FONTES DE RECURSO E RESERVA ORÇAMENTÁRIA 
 
Unidade Orçamentária: 0500 – SEMUSA 
 
Projeto/Atividade: 2.054 - Ações de Enfrentamento Emergencial do Coronavirus (COVID-19) - 
Repasse Federal      
 
Elemento de Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo 
                                      33.90.30.36 - Material hospitalar 
 
Total Geral da Reserva Orçamentária: R$ 31.960,08 (trinta e um mil, novecentos e sessenta 
reais e oito centavos).                                                                                          
 
 
14 FORMA DE PAGAMENTO 
 
14.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Comissão de recebimento de materiais.  
 

 

 

Cabixi-RO, 13 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

Elaborado por:    ________________________ 

                        Alessandro de Souza Oliveira 
                                 Diretor de Divisão II de Apoio a Compras 

                                                     Dec. nº 143/2019 
 

 

 

 

 

                                        Aprovado por:  ______________________ 

                 Francieli Tamanho 
                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

                            Dec. nº 111/2020 

 


