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1. DO OBJETO

2. DO TERMO

3. DA JUSTIFICATIVA

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA/DESCRIÇÃO DO OBJETO

TERMO DE REFERÊNCIA

1.1 Contratação de uma empresa especializada para aquisição de material permanente para a informatização das

equipes de saúde da Familia e equipes de Atenção Primária por meio de implementação de Prontuário Eletronico

suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Curuçá.

2.1 Este termo de referência foi elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, As dúvidas poderão ser sanadas

junto ao referido setor.

3.1 A presente solicitação de licitação se faz necessária devido à necessidade de atender a Portaria nº 3.393 de 11

de dezembro de 2020 relativo ao incentivo financeiro para a implementação do Ponto Eletrônico das equipes de

saúde da Familia e equipes de Atenção Primária.

4.1 Os serviços a serem solicitados enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei nº 10.520,

de 2002.
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5. MÉTODOS DE SUPRIMENTO E PAGAMENTO

6. AVALIAÇÃO DO CUSTO / PESQUISA DE PREÇOS

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 O fornecimento será efetuado em conformidade com a necessidade do contratante, com
prazo de entrega até 30 dias imediatos, contados a partir do recebimento da requisição assinada pelo

responsável nomeado pela Secretaria Municipal de Saúde, e enviada por e-mail ou outro meio físico.

5.2 O pagamento será efetuado em no máximo 30 dias após o recebimento e atesto pelo fiscal

do contrato através de transferência a conta corrente do fornecedor, indicada por este, e

deverá constar no contrato e na observação da NF. Em sendo necessário a substituição da

conta corrente o fornecedor indicará uma nova conta por ofício solicitando a substituição. Os

dados bancários deveram constar BANCO, AGÊNCIA E NÚMERO DA CONTA CORRENTE e

obrigatoriamente ser em nome do contratado.

6.1 O custo estimado total da presente contratação é de R$ 298.727,00 (duzentos e noventa

e oito mil setecentos e vinte e sete reais).

6.2 O custo estimado conforme o anexo da portaria nº 3.393 de 11 de dezembro de 2020

constante no processo administrativo.

7.1 A Contratada obriga-se a:

7.2 Efetuar a entrega dos equipamentos em perfeitas condições, no prazo e locais indicados

pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,

acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações tamanho,
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8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

modelo, tipo.

7.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos

12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.4 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração,

substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de

48 horas, contados a partir da verificação, o produto com avarias ou defeitos

7.5 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da

presente licitação;

7.6 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a

devida comprovação.

7.7 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.8 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas

condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.

7.9 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia

e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir

8.1. Efetuar a fiscalização e o acompanhamento do objeto solicitado;

8.2. Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições de preços e prazos

estabelecidos.
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9. MEDIDAS ACAUTELADORAS

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO

9.1 Consoante o ar/go 45 da lei n° 9.784, de 1999, a administração pública poderá, sem a

prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providencias acauteladoras, inclusive

retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano difícil

ou impossível reparação.

9.2 A suspensão ou revogação do contrato sempre que houver atraso injustificado ou

recorrente, na entrega do produto que cause danos ao contratante ou ao munícipio.

10.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou

defeitos observados.

10.2 A fiscalização de que trata, não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições

técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666,

de 1993.

10.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente

para as providências cabíveis.
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11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

11.1 As sanções administrativas serão aplicadas em conformidade com a lei 8666/93 Artigos

77 a 87 e seus parágrafos e incisos;

11.2 Multa de 0,5% (meio centésimo) e será aplicado sobre o saldo contratual;

11.3 Retenção dos créditos junto a prefeitura ate o limite do dano causado a administração.

11.4 Impedimento de contratar com a administração pelo período de 2(anos) anos.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA EXECICIO 2021

Exercício Financeiro: 2021

Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde de Curuçá

Unidade Orçamentária: 0301 – Fundo Municipal de Saúde de Curuçá

Projeto Atividade: 10.302.0023.2.046 – Manutenção do Programa Saúde da Família.

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

Subelemento: 4.4.90.52.99 – Outros  Materiais Permanente.

Exercício Financeiro: 2021

Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde de Curuçá

Unidade Orçamentária: 0301 – Fundo Municipal de Saúde de Curuçá

Projeto Atividade: 10.302.0023.2.048 – Manutenção do Pab Fixo.
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13. DO CONTRATO

14. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

Subelemento: 4.4.90.52.99 – Outros  Materiais Permanente.

13.1 Constará o valor do crédito orçamentário, podendo ser aditivado no ate 25%, em

conformidade.
Com a lei 8666/93 Artigo 65 e seus parágrafos e incisos nela previstos.

13.2 O contrato terá vigência determinada em clausula própria e constará início e termino da

vigência podendo ser aditivado ou prorrogado na forma da lei 8.666/93 artigos 57 parágrafos e

incisos nele previsto.

Conforme anexo da portaria 3.393 de 11 de dezembro de 2020
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ANEXO I – A - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Item
Descrição

Unid. Qtd.
Valor
Unit.

Valor
Total

01

Computadores desktop avançado, -
Especificação: processador que possua no mínimo 4
Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.4 GHz; a placa
principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou
MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e
divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que
define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot
PCI-EXPRESS 3.0 x16 ou superior. Possuir sistema de
detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado
no gabinete. O adaptador de vídeo dedicado DIRECTX
12, OPENGL 4.5, PCIE 3.0, com 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 uma digital do tipo
HDMI, display PORT ou DVI. 1 disco rígido de 1 TB ou
SSD, com velocidade de 7200 RPM, interface SATA 3.
Deverá possuir mais 1 disco rígido SSD de 240 GB,
interface SATA 3. Memória RAM de 16 GB ou superior,
ddr4, 2133 MHz. Unidade combinada de gravação 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 23 polegadas (1920 x 1080).
Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE
802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64
bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração
exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar
na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos
ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem
possuir gradações neutras das cores branca, preta ou
cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os

un 11
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componentes do produto deverão ser novos, sem uso,
reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

02

Computador desktop - Especificação: processador no
mínimo que possua 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 de 8 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 sítio www.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 deverá ser
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 de gravação 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.
Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte
compatível e que suporte toda a configuração exigida no
item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical
ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados
(gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e
manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes
do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou
recondicionamento. Garantia de 12 meses.

un 44

03

Impressoras Laser- Especificação: 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 rede 10/100/100 ethernet e

un 11
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Curuçá, 10 de setembro de 2021.

Maria do Socorro Pinheiro Ruivo

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.

04

No-break - Especificação: potência nominal mínima
de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão
entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com
comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou
220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme
audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena
carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo
de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída
padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso,
reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

un 11
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