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TERMO DE REFERÊNCIA

unicBí

DO OBJETO

1.1. Registro de Preço para a aquisição de Equipamento Hospitalar (EQUIPAMENTO HEMATOLÓGICO,
AGITADOR DE KLINE e SERRA DE GESSO CIRÚRGICO), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde do Município de São João dos Patos - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Instrumento:

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL

1
EQUIPAMENTO HEMATOLÓGICO -18
PARÂMETROS,-í Í UNID • 1 - • R$43.146,54 • , R$43.146,54

2 AGITADOR DE KLINE t í UNID í • R$3.153,97 ' : ' R$3.153,97

3 SERRA DE GESSO CIRÚRGICO UNID 1 .. , ,>$2,975,04 R$ 2.975,04

i ' TOTAL
'' r R$49.275,55

Obs: As estimativas de quantidade constituem mera previsão dimensionada, e serve somente como referência
para elaboração da proposta não estando a CONTRATANTE obrigada a realizá-jlàs èrn sua totalidade, não
cabendo a CONTRATADA o| direito de pleitear qualquer tipo de reparação e/òut indenização. Portanto, a
CONTRATANTE se reserva ao''direito "de, a seu critério, utilizar ou rião asqüantidadés-prevlstas:

r

1.2. O prazo de vigência dá
documento equivalente. I '

2. justificatíva EobjetÍvo da contratação

^ » , . ' , S i'
contratação é de até 12 meses, contados do(a)íasslnatura do contrato ou

11

1.1 A presente aquisição sè faz necessária devido." à nécéssidadé de" prònioveraj,estruturação de rede da
atenção básica de saúde, e atender as necessidades das unidades básicas dè saúde.è manter em condições de
funcionamento, garantindo fo atendimento aos usuários e o atendimento là sàúde/jem geral' no desempenho
das atividades dos setores técnico, de apoio e administrativo da Secretária Municipal de Saúde da
administração público deste^município.
1.2. Solicita-se a aquisição!
aquisições em consonância com

amparada por pregão, a qual permite a está administração realizar suas
as demandas, além de se conseguir melhor;es condições para aquisiçãoatravés

do procedimento licitatórid'realizado com rnaior numero de |ntèrêsSadoS^:na çomèrcialização dos produtos,
onde a aquisição dòS':iten5 ,é'cle'suma importância para^ máriter esta administração na execução de suas
atividades durante pexercício dé 2021. ' . ^ ' . j j-H'/ j
1.3. Justifica-sela; adoção íla licitação', na modalidade pelo Sistema dq Registro .de Preços, por estar
evidenciada a necessidade decontratações freqüentes por se tratarde um òbjètdícuja natureza não possibilita
definir previamente d quantitativo demandado durante a vigência do contrato, bem como a^possibilidade dese
realizar a licitação independentementè de prévia Indicação orçamentária,! agilizandó-se o processo de
aquisição. ' ^ í \ . "f"- i

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS/SERVIÇOS COMUNS

a) Os serviços objeto da presinte contratação, caracterizam-se como de natureza comum, tendo em vista
que são geralmente oferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparáveis, entre si, de modo a
premir a decisão de compra corn base no menor preço, por meio de especiações usuais praticados no mercado;

b) A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta;
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4.1. O prazo de entrega dos bens é de 05 dias, contados do(a} emissão da Ordem de Fornecimento, em

remessa parcelada.

4.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 30

(trinta) dias, do prazo total recomendado pelo fabricante.

4.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias, pelo(a) responsável pelo

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.4. Nos termos do art. 74 da Lei n" 8.666, de 1993, poderá ser dispensado o recebimento provisório nos

casos de gêneros perecíveis e^alii^entação preparada. ^
4.5. Os bens poderão ser rejeitados,' nb todo ou'em parte, quando ém'désacòrdo com'as especificações
constantes neste Termo de Referência e há proposta, devendo ser substituídos

contar da notificação daxontratada, às suas cüstas,:sém prejuízo da aplicaçãò dasi
4.6. Os bens serão recebidos definitivarnente no ptázò de 03'(três) dias,''contados.do recebimento
provisório, após averificação da qualidade equantldade do rriatenal ecónséqueptejaceitaçãq mediante termo
circunstanciado.' í ^

. . I _ - ;ií '.li
4.6.1. Na hipótese de,a'VerifIcação á,qCie'se refere o sübifern ahterior.hao.sêrlprocedlda,dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consúmando-sé orecebimentoÓèfinitivò-ho dia dóiesgotámento do prazo.

; • "I, I - . > .. .í " , , .-I I+ r i :
4.7. Orecebimentp'provisórlo ou definitivo do objeto não excluí a responsabljídade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução dp contrato.

nò prazo de 03 (três) dias, a
, .1' ;
pèna [idades.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

6.

São obrigações da Contratante;
receber oobjeto no|prazo econdições.estabelecidas no Edita! eseus anexos; '
verificar minuciosamente, no prazo'fixado, a conformidade dóS'servIçoHrèçebidbSi provisoriamente

com as especificações constantes do Edital e da.proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito; sobre Imperfeições, Talhas .'ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido,^para'puêseja substituído^Teparado-óu corrigidp;^^-^^^^ ^̂ . í
5.1.4. acompanhar e,fiscalizar ocumprimento das òbrigaçõés-de dontrátada,!através de. comissão/servidor
especialmente designado;'- | I • í; ' Ij ' • ' Í
5.1.5. efetuarip pãgamentp à" Contratada.rio valor çorré^spõhdéntê.áo fornecimento dpxbjeto, no prazo e
forma estabelecidos nò Edital eseus anexos; • • I r,

responderá por quaisquer compromissos assumidos pela'Contratada com
à execução do presente Termo de Contrato, bem conrip por qualquer dano

5.2. A Administração não

terceiros, ainda que vinculados
causado a terceiros em decoVrência deatòda Contratada, deseus empregados, prepòstos ou subordinados.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

anexosie sua proposta,

e perféita execução do
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus'
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
objeto e, ainda: |
6.1.1. efetuar a entregado objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes
no Termode Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qualconstarão as indicações
necessárias; |
6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n9 8.078, de 1990);
6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo
com avarias ou defeitos; |

os artigos 12,13 e 17 a

de Referência, o objeto
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6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitemo cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
6.1.5. manter, durante toda ajexecução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DA SUBCONTRATAÇÂO

7.1 Será admitida a subcontratação do objeto iicltatório.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. Éadmissível áTusãoj cisão ou incdrpdraçãòiida contratada com/emiOütrá^péssoa Jurídica, desde que
sejam observados, pela hovaj pessoa jurídica: todos os requisitos de habilitação èxígidos na licitação original;
sejam mantidas as demais cláusulas e condições dacontrato; não hjajá prejuízo à execução do| objeto pactuado
e haja a anuência expressa da Administração àcpntinüidadé do contrato. - ^'

9. DO CONTROLE EFISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos dO art.í 67

encaminhando qs apontarnehtos

10. DO PAGÀMENTO

Lei: n^ 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorfêr|das relacionadas com a
execução edeterminando oque ^or necessário àregularização de falhas pu defeitos observados.
9.2. Afiscalização de que trata este item não exclui nern reduz á:rèsponsábilidáçle,daXontratada, inclusive
perante terceiros, pOr qualquer irregularidade, ainda que resultante de- imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, napcorrêncja|desÍa, não implica em correspohsabilidáde.da Administração pu de seus agentes e
prepostos, de cphformídaBè com^ oart. 70.da Lei ns 8.666, cie 1993. j •• Ijj+jfv ' !'
9.3. Orepresentante daAdministràçãO anotará êrti registro-próprio todasas Ocorrências relacionadas com
a execução do çpritratp,;'JndÍca|idObd!ar mês e ano,- beim comO/o nqrhe dosLjuncipnários'eventualmente
envolvidos, determinando b que for' necessário à regularização das falhas oú..!defeÍtôs observados e

. > 1 I ' ^ • - ^1»" •. ! ,1'Jj' íà autoridade competente para ás providências cabíveis.

l '1^1

10.1. o pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contádos.a partir do recebimento
da Nota Fiscal ou Fatura, kra^és de ordem bancária, para crédito eín banco,;agência e conta corrente
indicados pelo contratado. | ' - i|;; , L
10.1.1. Os pagamentos decorre ites de despesas cujps valores não^ultrapassem Ojíirpite de que trata o inciso II
do art. 24 da Lei:.8.666,-.de 19931 deverão ser efétüádos rio prazo:dè até 5-(clnco) dias úteis, I

3Q; da Lei hs 8:666, ^ '
contados da data

da apresentação da Nota'Fiscal, nos termps do art. 5^, §
10.2. Considera-se •ocorrido )o recebimento da nota'fiscal'pu fatura no | momento em que o órgão
contratante atestar a execução do objeto doçbhtrâtoi • '
10.3. ANota Fiscal oui Fatura deverá spr obrlgatori^ente acompanhada da [comprovação; da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao CADASTRO MUNICIPAL ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29
da Lei ns 8.666, de 1993.

10.3.1. Constatando-se, junto ao CADASTRO MUNICIPAL, a situação de irregularidadei do fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa n^ 3, de 26 de
abril de 2018. | ;
10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente.
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadóras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após acomprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. |
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10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento. |
10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao CADASTRO MUNICIPAL para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
10.7. Constatando-se, junto ao CADASTRO MUNICIPAL, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada suanotificação, poi] escrito, para que, no prazo de5 (cinco) dias úteis, regularize suasituação ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por Igual período, a critério
da contratante. |
10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar
consulta ao CADASTRO MUNICIPAL para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação,
no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29,-da Instrução Normativa-n^ 3, de-26 de abril de 2018.
10.9. Não havendo lègularizatãõ oU séndò,ajdefesa còhsidéràda irnpròcedentè,''a contratante deverá
comunicar aos órgãos- responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à,existência de pagamento a ser efetuado, para.qúè sejam acionados os meios
pertinentes enecessários parpgárantlr ofecebinléntodé seus créditos. ,. •
10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual
nos autos do processo adrninístrativo correspondente,'assegurada à Contratada.a àmplá!defesa.
10.11. Havendo, a efetiva execução do objeto, oi paganriéntos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não .regularize sua situação junto ao CADASTRO
MUNICIPAL - ÍC'\^
10.11.1. Será rescindido ò co'ntrãto em ^execução com a cpntratadaMhadimplènte nplÇADASTRG MUNICIPAL,
salvo por motiva de-ecónomicldadé, segurança na'ciònal ou outrò.dé .lnteresse''púl)Iico de alta relevância,
devidamente justifiçadp,iém,qualquer caso,,peia máxima autofidade.da contratante. •
10.12. Quando dÒ pagamento, será efetuada a retençãò tfibutária pfeVistà/nálegisíação aplicável.
10.12.1. AContratada regularniente pptante pelo SimpleiNácIonal, rios termpsjda Lei Complementar ns 123,
de 2006, não sofrerá a rètençãoArlbQtárfa quanto aoiirripostos e contribuições abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficará condicionado à-apresentação deco'mprpvação,-porrnéio dedocumento oficial,
de que fazjus ao tratamento'tributário favorecido previsto na referida Lei Compleryentar. |
10.13. Nos casòs de eventuaisj atrasos de pagámeritb, desde que aÇontratadairiãb tenha, concorrido, de
alguma forma, paratanto, fica convencionado que a taxa decorripensação financeira devida pela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante! a aplicação daseguinte
fórmula:

10.14.

EM = I XN xVP, sendo:

EM = Encargos moratónòs;
N = Número de dias entre a data'
VP =Valor da parcela aser pagaj
= índice de compensação financeira =0;00016438; assim apurado:

(6/100) 1=0,00016438 . /'Ihi;
. , , . , TX = Percentual da,taxa anual = 6%'

365 ^ " Lj- ^

= (TX)

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data (Imite para a apresentação
das propostas. |
11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.

previstapara o.pagamento e a dò~efetivo pagamento;
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11.3. No caso de atraso ou hão divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente

tão logo seja divulgado o índice Idefinitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

11.6. Na ausência de previsão iega! quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.7. Oreajuste será realízado'por apostilamento.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

12.2.

CONTRATADA as seguintes sanções:

12.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas què hão acárretempréjuízps significativos para
a Contratante; : , , ' |' i/;i! . ,
12.2.2. muita moratória de 1% [um por cento) por dia dè atraso injustificadbj^sobre O'valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze),dias; j • - i

12.2.3. multa compensatória dè 5% (cinco por cerito) sobre o valor total do contrjato, no caso de inexecução
total do objeto; ^ ! ,'1 ' "-íf ij '

'j Vj . , ^ , í ..,1 _
12.2.4. em caso de Inexecuçãorparcial, a multa compensatória; no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada de forniá proporcional à obrigaçãolinadimplida; ' I ^ '
12.2.5. suspensão de llcltar eipipedimènto de contratar com pórgãp, entÍdade[oú unidade administrativa
pela qual a Admihistração Pública opera e atuaconcretámente; pelo prazo dèátéíddis anos;'

' - '•>! '. - (j f? j
12.2.6. impedimento de licitar e "contratar com."órgãos e entidades, da ;União comi o conseqüente
descredenciamentò npiÇADi^STRO MUNICIPAL pelo prazo dè até cinco anos; j . | • ,
12.2.6.1. ASonçõO de impedimentó de licitare contratar prevista heste subitem também é aplicável em

I I '• i ^ '
quaisquerdas hipótesesprevistas como infração administrativa nosubitem16.1 deste Termo dè Referência.
12.2.7. declaração de inidonèidade para licitar ou contratar com a'Administração Pública, enquanto

j íj . ' , _ 1 • i 'l* li
perdurarem os motivos determinantes da punição óu até que seja promovida aifeábiiitaçâo perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados;

12.3. As sanções previstas nossubitens16.2.1,16.2.5,16.2.6 e 16.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, de'scontando-a dos pagamentos aserem efetuados.
12.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n- 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

12.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos; |
12.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

Comete infraçãoadministrativa nos termos dá Lei ns 10.520,de 2002, á Contratada que:
1' 'r.

Inexecutar total ou parcialmente quálquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

ensejar o retardamento da execução do objeto; .'

falharou íraudar na execução dó contrato;-
comportá;r-se de modo ihidôneo; , • .
cometer-fraudefiscal; '! .y '

y. •• . ji « . >'•' '' •' ''r '• '
Pela inexecucão' total. ou ' parcial' do objeto deste cohtratò; ía'-Administração^ pode aplicar à
TAHA -.f ea/Tiiín4'AP ^ 'í , H

'•ti
l.i
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12.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos

praticados. |
12.5. A apiicação de qualquer das penalidades previstas reaiizar-se-á em processo administrativo que

assegurará o contraditório e a ampia defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n^

8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n^ 9.784, de 1999.

12.6. As muitas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos,

ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na

Dívida Ativa da União e cobrados Judicialmente.

12.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a

contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a

União ou Entidade poderá cobrar

12.8.

o valor remanescente Judiciaiménte> conforme artigo 419 do' Código Civil.
t • ' " 1 I' ' 'i ' '

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em>consíderaçãò á gravidade da conduta

do infrator, ocaráteteduçatlvo d'a pena, bem como odano causado à;AdminÍ5tração, óbservádo oprincípio da
proporcionalidade." .'•' | [| ^ •> |
12.9. Se, durante o'processo de aplicação'de 'penájidadè, se -houver indcios ^Je prática de infração
administrativa tipificada pela^ Lei n? ^,846, dé.^®;de-agosto de.';2pi3]^^ ato lésiyOíà administração pública
nacional ou estfahgeirá, cópias do pròcésso administratlvo -neçessárias à^apuração^da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, corn^despãcho fundamentado, p̂ara ciência e
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar 'oú^ Processo. Adrninistrativo de
Responsabilização - PAR. j ' 'i <
12.10. Aapuração,e p juigamelito das demais infrações administrãtiyàs não considéradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n8'12'.846, de 12 de agosto de 2013, seguirão

í fl • - • • • - ; j'. {
seu rito normal na unidade administrativa. . 1 l

, • • f '.I - • - . . . J , j 'i 112.11. Oprocessamento .^do ^pR'.não interfere.'tio seguirnerito regular ,dos.| processos administrativos
específicos para apürâção dá ocorrência de"dánbs éprejuízos àvÁdrnihistraçãb fjública Federal resultantes de
ato lesivo cometidopor pessoa jurídica> com ou sern a participação de agente público.|
12.12. As penalidades sárãaob-igator^iarrierite registradas no GADASTRO MUNiGIPALv', j

13. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS I 1

13.1. O custo estimado dâ contratação é R$49;275,55 (quarenta è nove mil, duzentos e setenta e cinco mil,
cinqüenta e cinco reais), i j

14. DOS recursos ORÇAMENTÁRIOS.
í 1] • :
1. ,1 «-'i'

Édispensada a certificação dê dotação orçamentária nos processos iicítátófios para registro de preços,
nos termos do art. 15 da Lei Federal ns. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra. A emissão da nota de

empenho ficará a cargo do Setor de Contabilidade da Prefeitura, devendo constar no mesmo número do
Processo Licitatórlo ou número do Contrato, anexando a cópia ao Processo Administrativo de Licitação. O Setor

de Compras solicitará ao Setor de Contabilidade, a emissão da nota de reserva de dotação orçamentária, bem
como, a nota de empenho que deverá conter a autorização do ordenador de despesas.

São João dos Patos/MA, 10 de agosto de 2021

ícaro Kairo Tavarels dos Santos

Diretor do Departamento de Compras


