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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 - OBJETO 
1.1 - O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de 
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS (AR MEDICINAL) E EQUIPAMENTOS PARA 
OXIGENOTERAPIA, OBJETIVANDO  ATENDER AS NECESSIDADES DO 
HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA 
de São Domingos do Capim, pelo período de 12 meses, de acordo com as 
especificações e quantidades constantes neste documento. 

  
2 - JUSTIFICATIVA 
2.1. Atender os usuários da Rede Municipal de Saúde de São Domingos do 
Capim que necessitam de oxigenoterapia, por um período de 12 meses. 
 
2.1 O prazo de execução do objeto desta licitação será de 12 meses, iniciado 

após a assinatura da Ata de Registro de Preços. 

2.2 O prazo de entrega dos bens objeto da licitação deverá ser imediata após 

a apresentação da requisição de fornecimento. 

3 - DA FORMA DE PAGAMENTO 

3.1 - A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento 

da despesa, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da 

obrigação. 

3.2 - Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar 
acompanhada das certidões  CONJUNTA FEDERAL, FGTS e TRABALHISTA. 
 
3.3 – O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA  
reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os 
produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em 
desacordo com as especificações apresentadas e aceitas. 
 
3.4 - O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA  
poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão. 
 
3.5 -  Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere 
direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de 
pagamento. 
 
3.6 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa 
de compensação financeira devida pelo O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
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SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA  entre a data acima referida e a 
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será a seguinte: 
 
EM = I x N x VP 
 
Onde: 
 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP=  Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensaçãofinanceira = 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX)       365I = (6/100)        365    I = 0,0001644 
 
TX= Percentual da taxa anual  = 6%. 
 
3.7 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura 
a ser apresentada posteriormente. 
 

4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 - As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta 

das dotações orçamentárias consignadas no Processo Administrativo 

específico, de acordo com os valores ofertados e a demandas específicas. 

 
5 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 
São responsabilidades do Fornecedor: 
 
5.1 – Fornecer o objeto deste Termo de Referência, atendendo os requisitos e 
observadas às normas constantes neste instrumento ; 
 
5.2 – Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os 
tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre 
o objeto deste Termo; 
 
5.3 – Cumprir todas as cláusulas contratuais que definam suas obrigações; 
 
5.4 – Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) produto(s), objeto da 
Licitação, dentro dos padrões de certificação de qualidade, segurança, 
durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor; 
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5.5 – Utilizar, durante as garantias, somente materiais que tenham padrões de 
qualidade iguais ou superiores aos materiais utilizados na fabricação dos 
produtos; 
 
5.6 – Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 
cumprimento das obrigações assumidas, inclusive aquelas com 
deslocamentos, enquanto perdurar a vigência da garantia oferecida pela 
contratada ou fabricante. 
 
5.7 – Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria 
Municipal de Saúde durante a vigência da garantia.  
 
6 – RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 
 
São responsabilidades da Secretaria Municipal de Saúde: 
 
6.1 – Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir 
suas obrigações dentro das condições estabelecidas no Edital; 
 
6.2 – Rejeitar os produtos cujas especificações não atendam, em qualquer dos 
itens, aos requisitos mínimos constantes neste Termo de Referência; 
 
6.3 – Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal (ais)/Fatura(s) da 
contratada, após a efetiva entrega dos produtos, observando, ainda, as 
condições estabelecidas no Edital; 
 
6.4 – Designar comissão ou servidor para proceder à avaliação de cada um 
dos itens que compõem o objeto deste Termo; 
 
6.5 – Notificar a empresa, por escrito, sobre falhas ou irregularidades 
constantes de cada um dos itens que compõem o objeto deste Termo de 
Referência, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
 
6.6– Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelos técnicos da contratada. 
 
7 – PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 
7.1 – Caberá ao servidor designado rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer 
produto que não atenda as especificações contida no edital e seus anexos. 
 
7.2 – A presença da fiscalização da Contratante não omite nem diminui a 
responsabilidade da empresa contratada. 
 
8– DAS SANÇÕES APLICÁVEIS AO LICITANTE 
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8.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Processo Licitatório, a 
Secretaria Municipal de Saúde poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos 
licitantes vencedores as seguintes sanções: 
 
8.1.1 – Advertência; 
 
8.1.2 – Multa moratória no percentual correspondente a xxx % (xxxx por cento) 
por dia de atraso, observado o limite de 15 (quinze) dias corridos. 
 
8.1.2.1 – A multa moratória será aplicada a partir do 1º dia útil da 
inadimplência, contado   da data definida para o regular cumprimento da 
obrigação; 
 
8.1.3 – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do bem não entregue, no 
caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 
15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de 
indenização dos prejuízos porventura causados a Secretaria Municipal de 
Saúde pela não execução parcial ou total do contrato; 
 
8.1.4 - Decorridos 30 (trinta) dias sem que a Contratada tenha cumprido com a 
obrigação assumida estará caracterizada a inexecução contratual, ensejando 
sua rescisão. 
 
8.2 – Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de 
ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida 
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
 
 

          VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

1 OXIGÊNIO O2 MEDICINAL   2000,000 METRO CÚ   

 

Especificação : Este produto é uma substância pura, 
comprimido em cilindros. 

   
  

 
 

2 REGULADOR DE OXIGÊNIO   45,000 UNIDADE    

 

Especificação : RMF Moriya com Fluxômetro, produto 
devidamente registrado na Anvisa. 

   
  

 
 

3 UMIDIFICADOR DE OXIGENIO   45,000 UNIDADE    
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TOTAL  

 
 
 

SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, 04 de abril de 2019. 
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