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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

TERMO I)E REFERENCIA

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente processo é Contratação de Empresa Especializada 
para a Execução de Serviços de Esterilização de Material Médico e Hospitalar, 
compreendendo a esterilização, reesterilização e reprocessamento de todos os artigos 
médicos da unidade, sejam eles termosscnsíveis ou termorresistentes, bem como Gestão 
de Central de Material Esterilizado -  CME com locação de equipamentos para atender o 
Hospital municipal Ricardo Augusto de Azeredo Vianna, por dispensa de licitação, na 
forma do art. 4o da Lei 13.979/2020, em atendimento às necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa Civil.

2. DA JUSTIFICATIVA E NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. Razão da necessidade da
presente Termo de Referência têm como es<j: 
Augusto de Azeredo Vianna em virtude da

aquisição: O Objeto pretendido relacionado no 
opo a estruturação do Hospital municipal Ricardo 

Pandemia do Coronavírus (COVID-19).

2.2. Considerando que a Central 
de apoio técnico, a qual se propõe a prestar 
preparo e esterilização de artigo médico 
estéril para a unidade, acaba por proporcic 
principalmente, CONTRIBUI PARA A 
HOSPITALAR.

e Material e Esterilização (CME), é uma unidade 
um serviço que possibilita assegurar o controle, 
spitalar, assim como a distribuição de material 

>nar maior garantia na qualidade dos serviços e, 
PREVENÇÃO E CONTROLE DA INFECÇÃO

2.3. Sendo assim, demonstramos á importância da prestação do serviço em tela, por 
consistir numa visão de gestão a ser implantada, com o objetivo de trazer maior nível de 
segurança no processamento dos artigos méiico hospitalares,-garantir a qualidade e fornecer 
materiais desinfetados e esterilizados para a Unidade, prevenindo e controlando focos de 
infecção hospitalar.

2.4. Cabe ressaltar que o serviço 
sofra paralisação, NÃO COLOCANDO 
TUTELADO, OU SEJA, A VIDA HUMAN

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

nrestado permite que o atendimento médico não 
EM RISCO IMINENTE O BEM MAIOR 
A.

3.1. O serviço deve ser prestado 
UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 50 (cinh

para um quantitativo de 50 (cinquenta) leitos de 
uenta) leitos de UI (Unidade de Internação);
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3.2. Todo material a ser esterilizado ou desinfetados na Central de Esterilização da 
CONTRATANTE ou na unidade da CONTRATADA deverá ser entregue na Central de 
Esterilização da Contratante pelo setor responsável, cabendo ao chefe desta central fazer a 
triagem;

3.3. Todos os materiais a serem 
uma limpeza prévia no setor de purificaçã» 
sangue e a sujeira mais densa e visível a oll

3.4. Além da embalagem cirúrgic 
unidade da CONTRATADA deverão ser e: 
rígidos específicos para esta função, para 
armazenagem na Central de Esterilização.

esterilizados ou desinfetados deverão passar por 
o da Central de Esterilização, a fim de retirar o 
o nu.

a adequada, os artigos que forem reprocessados na 
ntregues com uma segunda embalagem, containers 

o transporte, a qual será recebida pela área de

3.5. Além da embalagem cirúrgick 
unidade da CONTRATADA deverão ser er|t: 
rígidos específicos para esta função, para 
armazenagem na Central de Esterilização

adequada, os artigos que forem reprocessados na 
regues com uma segunda embalagem, containers 
o transporte, a qual será recebida pela área de

3.6. Os artigos que em função de 
em papel grau cirúrgico deverá ser embala» 
desinfetados poderão ser embalados em emt

sua geometria e peso não puderem ser embalados 
ido em embalagem não tecido SMS. Os artigos 
alagem PVC e posteriormente selados.

3.7. A desinfecção térmica deverá 
fim, devendo o ciclo de desinfecção térmic 
alcance do nível de inativação microbiana 
Somente produtos não críticos e semicrític 
produtos críticos deverão ser esterilizados 
vapor saturado.

ser realizada em equipamentos próprios para esse 
a ser validado, provando a eficiência quanto ao 

compatível com a desinfecção de alto nível, 
os poderão passar por esse processo. Todos os 

por óxido de etileno, peróxido de hidrogênio ou

3.8. Após a esterilização os procutos deverão ser armazenados em local limpo,
seco, livre de intempéries, aguardando a 
realização dos testes pertinentes.

3.9. Os prazos de entrega do 
CONTRATADA devem obedecer às seguintès

liberação do controle de qualidade durante a

material (Artigos Hospitalares) enviados à 
especificações:

3.9.1. Material Emergjencial: 08 (oito) horas ou menos, a partir da data 
da coleta.
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Material Normal: 12 (doze) horas ou menos, a partir da data de 

2 :ial: 48 (Quarenta e oito) horas ou menos, a partir

3.9.2. 
coleta.
3.9.3. Material espej: 
da data de coleta.
3.9.4. Material Temjiossensivel para esterilização em ETO: 24(vinte e 
quarto) horas, a partir da data de coleta.
3.9.5. O prazo de entrega do material esterilizado intemamente será de 
no mimo 3 horas e no máximo 12 horas a partir da chegada do mesmo na 
Central de Esterilização.

3.10. Os materiais enviados à CONTRATADA, para esterilização, reesterilização e 
reprocessamento, quando devolvidos a CONTRATANTE, devidamente processados, 
deverão ser sempre acompanhados de:

3.10.1. Laudo técnicc indicando a esterilização quanto a bactérias e 
fungos;
3.10.2. Laudo técnico indicando a ausência de pirogênio, quando se 
tratar de produtos de usd endovenoso;
3.10.3. Laudo técnico indicando os níveis de resíduos tóxicos de óxido 
de etileno, etilenoglico etilenocloridina, que obedecem no máximo aos 
limites preconizados pela Portaria Interministerial N° 482, de 16/04/99, 
utilizando-se da técnica de cromotografia em fase gasosa, quando for 
utilizado o método de esterilização por Óxido de Etileno;
3.10.4. Laudo técnico indicando a esterilidade dos indicadores 
biológicos utilizados no mapeamento da câmara, na concentração de 
1X106 colônias de micrDorganismos;

3.11.0 controle de qualidade da esterilização a ser realizada dentro da Central de 
Esterilização por Vapor d’água sob pressão deverá atender as Normas NBR ISO 
17665-1, e a norma Orientações Gerais recomendações para Central de Esterilização 
do Ministério da Saúde de 2001;

3.12. A empresa deverá possuir sisten 
permita rastrear todos os processos, 
pelos processos, pelo qual cada p 
limpeza, secagem, embalagem, este: 
entrega, em conjunto com a metodb 
deverá constar na embalagem primár:

eletrônico de registro e rastreabilidade que 
parâmetros do processo e indivíduos responsáveis 
oduto individualmente foi submetido incluindo 
rilização, controle de qualidade, armazenagem e 

logia de marcação de artigos. A identificação 
a do produto.

3.13.Encerrada a vigência contratual, os equipamentos disponibilizados poderão ser 
retirados pela empresa prestadora de serviço.
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3.14. Disponibilização de Equipamento

01 Autoclave;

01 Secadora;

01 Incubadora de Biológicos;

01 Lavadora Ultrassônica com Canelados; 

01 Seladora Automática;

01 Seladora de Pedal;

01 Osmose Reversa;

4. DA ENTREGA E DOS CRITÉRIOS ] )E ACEITAÇÃO

por parte da CONTRATADA:

4.1. O prazo para a entrega dos itms e início da execução do serviço será de até 10 
(dez) dias corridos, contados a partir do recebimento, pela contratada, da Nota de Empenho.

4.2. Serão considerados como sai 
Caxias imediatamente depois de verificada 
quantidade e características previamente 
epígrafe, sendo a Secretaria solicitante respo

.tisfatórios pela Prefeitura Municipal de Duque de 
conformidade dos equipamentos, sua respectiva 

definidas no procedimento administrativo em 
nsável por sua fiscalização.

4.3. Entrega Técnica dos Equipamentos: Os equipamentos serão devidamente 
conferidos no ato da entrega. Os mesmos c everão estar em consonância com as obrigações 
assumidas pela Contratada em sua proposta comercial. A contratante reserva-se ao direito 
de não receber o objeto que estiver em desacordo com o previsto neste termo de 
referência, podendo rescindir o contrato, no:; termos do art. 78, inciso I, da Lei 8.666/93;

4.4. O responsável pelo recebimento: Dr. Hilton Ribeiro, Fiscal de Contrato de
Esterilização, Matrícula: 14689-2, Tel.: (21) ^97035-1139

4.5. No dia agendado, a empresa fará a triagem e a entrega da Nota Fiscal e dos 
equipamentos no Endereço: Rua Nobre de Lacerda, n° 126, Vila Flavia, Io Distrito.

4.6. O fornecedor deverá, obrigatoriamente, agendar o dia e horário de entrega,
podendo compreender aquele qualquer dia da semana e qualquer horário do dia



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

5. DO PREÇO, DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E DO PAGAMENTO

5.1. Quanto ao preço da contrai 
procedimento administrativo pertinente, te:

itação em epígrafe o mesmo será aferido junto ao 
pdo por base pesquisa de preço de mercado;

5.2. A dotação orçamentária será oportunamente apresentada pelo FMS:

5.3. O pagamento das faturas apresentadas se processará após a efetivação dos 
procedimentos legais cabíveis e comprovação de que o atendimento do respectivo objeto foi 
feito conforme as especificações e coidições previstas e estabelecidas no presente 
instrumento, anexos propostas de preço e demais documentos inerentes ao processo.

5.4. O contratado deverá apres 
aquisições efetuadas.

5.5. O valor da obrigação devido 
dias, contados da abertura do processo adm|i: 
período do adimplemento de cada parcela.

entar sua documentação de cobrança mediante

será efetuado em prazo não superior a 30 (trinta) 
inistrativo de pagamento a contar da data final do

5.6. O pagamento somente será 
servidores competentes na nota fiscal apres

autorizado depois de efetuado o “atesto” pelos 
elntada.

5.7. 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
pagamento ficará sobrestado até que a Con1 ratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar- 
situação, não acarretando qualquer ônus pare

de penalidade imposta ou inadimplência, o

se-á após a comprovação da regularização da 
a Contratante.

gamento o dia em que constar como emitida a5.8. Será considerada data do pa 
ordem bancária para pagamento.

5.9. Quando do pagamento, seiá efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável.

5.10. A Contratada regularmente o 
Complementar n° 123, de 2006, não sofreln 
contribuições abrangidos por aquele regime, 
apresentação de comprovação, por meio de 
tributário favorecido previsto na referida Lei

ptante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
á a retenção tributária quanto aos impostos e 
No çntanto, o pagamento ficará condicionado à 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
Complementar.

5.11. Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra o FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, CNPJ n°.l 1.128.809/0001-10, e
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endereçados à Alameda James Franco n°. 
Janeiro.

5.12. No setor de Protocolo da 
interessado deverá protocolar sua solicitaçãb

Municipal de Saúde e 
pagamento do valor devi

03 Jardim Primavera, Duque de Caxias, Rio de

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, o 
formal para pagamento, da qual deverá constar:

a) Requerimento em papel timbrado da empresa, endereçado ao Secretário
Defesa Civil de Duque de Caxias, solicitando o 

do, indicando, também, os dados bancários para
depósito, devidamente assinado pelo representante legal;
b) DANFE, atestado e datado em seu verso, por 02 (dois) servidores 
autorizados com identificação dos mesmos (carimbo com matrícula), sendo 
pelo menos 1 (um) estáv ;1 e pertencentes ao quadro efetivo da Prefeitura 
Municipal de Duque de Caxias, acompanhado de declaração formal da 
regular entrega dos bens faturados, de acordo com a contratação efetuada;
c) Termo de contrato e seus aditivos, (quando houver);
d) Autorização de Fornecimento (AFO) pertinente ao faturamento;
e) Planilha de controle de todos os itens constantes na AFO, apresentando 
as quantidades de todos os itens contratados, as quantidades dos itens 
fornecidos e o saldo a f irnecer restantes dos itens, quando tratar-se de 
entrega parcelada;
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Portaria da nomeação 
Certidões regulares de

Nota de Empenho;
Autorizo do ordenadoil da despesa pertinente;
Relatório do fiscal do contrato, quando a entrega for parcelada;

lo fiscal, devidamente publicado; 
FGTS e CND;

Decreto Municipal 73z-9/2019.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas na proposta;
6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens

reações constantes da proposta, para fins de 
ínitivo;

recebidos com as especi 
aceitação e recebimento de
6.1.3. Comunicar à Contrai ada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido;
6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da
Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
6.1.5.Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos;

ao
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6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, 
bem como por qualquer dano causado a tírceiros em decorrência de ato da Contratada, de 
seus empregados, prepostos ou subordinado s.

6.3. Efetuar a imediata substituiç 
CONTRATANTE não esteja habilitado para

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRAT

;ão de qualquer Funcionário que, a critério do 
a prestação dos serviços;

ADA

7.1. A Contratada deve cumprijr 
assumindo como exclusivamente seus os 
execução do objeto e, ainda:

todas as obrigações constantes na proposta, 
riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita

7.1.1. Efetuar a entrega 
conforme especificaçõei

do objeto e execução em perfeitas condições, 
prazo e local constantes na proposta, 

acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência (nacional ou 
importada) e prazo de ganntia ou validade;

7.1.2. Responsabilizar-se 
acordo com os artigos 
Consumidor (Lei n° 8.078

7.1.3. Substituir, reparar o 
Termo de Referência, o

pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de 
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do 
de 1990);

a corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 
jeto com avarias ou defeitos;obj

7.1.4. Comunicar à Contmtante, 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;

7.1.5. Manter, durante toq 
com as obrigações ass 
qualificação exigidas na licii

a a execução do contrato, em compatibilidade 
rjmidas, todas as condições de habilitação e 

tação;

7.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7.2. A CONTRATADA deverá dispor de profissionais de enfermagem 
especializados em número suficiente e adequado à execução dos serviços objeto do contrato. 
Todos os profissionais devem pertencer ao c uadro efetivo da empresa, não sendo permitida a 
utilização de profissionais subcontratados ou cooperativados. Deverá ser feita seleção, 
contratação, treinamento e gestão de todos os funcionários responsáveis pelos serviços
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executados na central de esterilização. De\ 
técnicos de enfermagem e enfermeiros, pre 
horas por dia.

7.3. A CONTRATADA deverá 
"baseado na quantidade de procedimentos 
UTI;

PAL DE DUQUE DE CAXIAS

erá ser considerado neste escopo, a contratação de 
v̂ endo o funcionamento de domingo a domingo, 24

realizar a esterilização de todos os artigos médicos, 
que necessitem de materiais estéreis, e Leitos de

7.4. A coleta e entrega dos materiais termossensíveis e termorresistentes será de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA, e deverá ser realizada através de veículos 
próprios, cujo interior possua separação entre materiais contaminados e estéreis, nos dias e 
locais determinados pela contratante, nos d as úteis, salvo material que necessite de urgência. 
Quando houver urgência a contratante deverá solicitar à CONTRATADA a coleta e entrega
aos sábados, domingos e feriados, sem ac
atender às Normas de Biossegurança -  Portaria 485 de 11/11/05 e a NR. 32.

réscimo ao preço contratado. A empresa deverá

7.5. A CONTRATADA deverá tè 
Deverão ser usados também detergentes en: 
agentes químicos de limpeza.

r lavadora ultrassônica para limpeza dos artigos, 
iimáticos com no mínimo quatro enzimas e outros

7.6. A CONTRATADA deverá 
adequada, para cada artigo, de acordo com 
hospitalares, além do indicador químico de 
com a Norma ISO 11140-1, devidamente re:

eitregar os artigos na embalagem de esterilização 
as normas de Embalagens para artigos médico- 

processo ou exposição, na parte externa, de acordo 
gistrados na ANIVISA e Ministério da Saúde.

7.7. A CONTRATADA deverá 
biológicos rápidos com controle do mesmo e 
vistas/consultas pela CONTRATANTE.

garantir a qualificação do processo por testes 
m livro próprio, e disponíveis a qualquer tempo à

" 7.8. A CONTRATADA deverá possuir todos os equipamentos calibrados e ter os 
ciclos aos quais os produtos serão submetidos, validados por órgãos competentes 
comprovados. A CONTRATADA ainda deverá controlar instantaneamente também através
de equipamentos calibrados, todos os parâm
atendeu aos parâmetros mínimos da validaçio. Os parâmetros mínimos a serem controlados
são: temperatura, umidade relativa, pressão 
esterilizante no caso do Óxido de Etileno. 
consulta a qualquer tempo.

tempo de exposição e concentração do agente 
Tais,parâmetros deverão estar disponíveis para

_____ 7.9. A Central de esterilização
integramente o disposto na Portaria Interminils

fros do ciclo de forma a garantir que cada ciclo

da CONTRATADA também deverá cumprir 
terial 482/99;

8
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--------- 7.10. Quando o material for entregm
conferido verificar-se que apresenta dano ou 
CONTRATADA por novo, ou por peças necek 
regra tem validade também, quando o matéria 
extraviado no trânsito ou no âmbito da contraiit ida.

7.11. A CONTRATADA deverá ateider integralmente as exigências da Portaria n°
de etileno), bem como às exigências da RDC482/99 (no caso de esterilização por óxido 

15/2012;

-------7.12. A contratada deverá cumprir
Nacional de Vigilância Sanitária, para o métod

7.13. A contratada ainda deverá realib 
proteínas inclusive para resíduos de produtos cie

permita rastrear todos os processos, parâmetr 3 
processos, pelo qual cada produto individualm 
embalagem, esterilização, controle de qualidai 
metodologia de marcação de artigos. A ident: 
do produto.

7.15. E responsabilidade da CONT 
materiais necessários para a execução de seus 
em local apropriado dentro da própria ce: 
contratada, a fim de que não haja falhas no 
paramentação e crachás.

"" 7.16. A CONTRATADA deverá dispi 
desse contrato os equipamentos em quantidad 
anexo 1 para cada unidade.

e pela CONTRATADA na Central, e ao ser 
falta de peças, este deverá ser substituído pela 
sárias novas, e entregue pronto para o uso. Esta 
não retomar ao CONTRATANTE, por ter sido

as Normas exigidas pela ANVISA, Agência 
o de esterilização utilizado.

;ar teste de residual de sangue, carga orgânica e 
limpeza;

7.14. A empresa deverá possuir sistema eletrônico de registro e rastreabilidade que
s do processo e indivíduos responsáveis pelos 

ente foi submetido incluindo limpeza,, secagem, 
e, armazenagem e entrega, em conjunto com a 
ficação deverá constar na embalagem primária

RATADA, disponibilizar todos os insumos e 
serviços. Esses materiais deverão ser estocados 

retrai e serem repostos em tempo hábil pela 
serviço. Isso também inclui EPIs necessários,

onibilizar para a execução dos serviços objeto 
s e especificações, devendo adquirir, de acordo

7.16.1. Toda a instalação é de responsabilidade integral da 
CONTRATADA.

9
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----------7.17. Cabe a CONTRATADA a
corretiva dos equipamentos disponibilizados 
validação de seus ciclos. Deverá ser elabora» 
corretiva de todos os equipamentos utilizados 
CONTRATANTE a qualquer tempo.

realização de toda a manutenção preventiva e 
assim como sua qualificação, calibração e a 

do um programa de manutenção preventiva e 
e tal programa disponível para vistas/consulta à

:ra_____  ' 7.18. Manutenção preventiva: se:
equipamentos para que possa ser entregue 
preventiva, no prazo de 1 mês após o início d;.:

-----7.19. Manutenção corretiva: o tempo
existência de sistema de suporte da empresa 
paradas no atendimento utilizando a estrutura 
de etileno e plasma de peróxido de hidn 
equipamento, esta deve ser feita no prazo máx i:

-------- 7.20. A empresa contratada deverá
envolvendo todos os equipamentos utiliza^

serposterior validação. Essa calibração deverá 
medição dos equipamentos, podendo sua peri 
que acarretem alterações significativas nos eq

dis>7.21. Cabe a CONTRATADA 
execução dos serviços descritos no termo de 
treinamento necessário para o desenvolvimle 
sempre para o bom funcionamento da Centn.1 
padrões exigidos pela CONTRATANTE.

7.21.1. O chefe das cenlt] 
especialidade em Centro

------ 7.22. O quadro de funcionários deve
de Esterilização durante 24 horas por dia 365

— ____ .7.23. A CONTRATADA deverá
conselho estadual de enfermagem para a Cent:

7.24. Cabe a CONTRATADA desejr 
funcionários na Central de Esterilização d;

DE JANEIRO 
L DE DUQUE DE CAXIAS 
DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

realizada uma avaliação detalhada dos 
ao hospital um cronograma de manutenção 

s atividades;

médio de resposta deverá ser de 6 (seis) horas e 
contratada com logística especial para evitar 
existente na empresa e esterilização por oxido 

ogênio; Se for necessária a substituição de 
imo de 12 (doze) horas a partir da solicitação;

elaborar e implantar o programa de calibração 
os na central de esterilização para permitir 
realizada anualmente para cada instrumento de 

ibdicidade ser reduzida em caso de manutenções 
hpamentos.

onibilizar todo o pessoal necessário para a 
referência. Cabe a mesma a execução de todo o 
nto e aprimoramento contínuo dos mesmos, 
de Esterilização de acordo com os mais altos

rais deverá ter formação em Enfermagem com 
Cirúrgico e/ou C.M.E.

ser tal que garanta o funcionamento da Central 
lias no ano sempre com cobertura técnica.

piossuir um responsável técnico registrado no 
•al de Esterilização.

ivolver e manter disponível ao acesso de seus 
unidade e em ..sua central própria, todos os

10
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registros das operações assim como o manual de procedimentos operacionais das atividades 
realizadas.

7.25. Cabe à CONTRATADA tait' 
necessário, mantendo o manual da qualidade

bém, fazer todas as alterações quando for 
slempre atualizado em relação às práticas.

7.26. Manter seu pessoal uniformiz* 
fotografia recente, e promovendo-os dos 
respeitando integralmente à todas as normas/re

.do,‘ identificando-os através de crachás, com 
Ejquipamentos de Proteção Individual -  EPIs, 

gras institucionais da CONTRATANTE.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infração administrativ 
Contratada que:

E DA RESCISÃO

a nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a

8.1.1.Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas 
em decorrência da contratação;
8.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
8.1.3. Fraudai- na execução do contrato;
8.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
8.1.5. Cometer fraude fiscal;
8.1.6. Não mantiver a proposia.

acima
8.2. A Contratada que cometer qu^it 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabil
alquer das infrações discriminadas no subitem 

idade civil e criminal, às seguintes sanções:

8.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao 
acarretem prejuízos significaiivos para a Contratante;
8.2.2. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 
(quinze) dias;
8.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total do objeto;
8.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acina, será aplicada de forma proporcional à 
obrigação inadimplida;
8.2.5. Declaração de inidoáeidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
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8.3. Também ficam sujeitas às pen 
1993, a Contratada que:

alidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de

8.3.1. Tenha sofrido condenai 
fraude fiscal no recolhimento
8.3.2. Tenha praticado atos 
licitação;
8.3.3. Demonstre não pois: 
Administração em virtude de

1993

8.4. A aplicação de qualquer das 
administrativo que assegurará o contraditório 
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de

8.5. A autoridade competente, na 
gravidade da conduta do infrator, o caráter 
Administração, observado o princípio da propi

penalidades previstas realizar-se-á em processo 
e a ampla defesa à Contratada, observando-se o

aplicação das sanções, levará em consideração a 
ucativo da pena, bem como o dano causado à 

orcionalidade.
e i

8.6. O inadimplemento de cláusula 
do prestador de serviço, assegurará a SMSD(p 
com prova de recebimento.

estabelecida no Termo de Referência, por parte 
o direito de rescindi-lo, mediante notificação,

9. DA GERENCIA E FISCALIZAÇÃO 1)0 CONTRATO

9.1. Conforme disposto nos artigos 
temos o seguinte:

9.2. Competirá ao Ordenador de De 
3 (três) servidores, sendo 1 (um) fiscal e 
ausência ou impedimentos, que responderão 
da execução do Objeto adquirido.

9.3. As responsabilidades atribuída; 
determinadas em Instrução Normativa especí 
declaração a ser firmada e incluída ao procejs: 
outros intrínsecas ou dispostas em legislação

9.4. A designação dos Gerentes e 
Portaria da Secretaria Municipal ordenadora dia 
do Município, contendo nome completo, cargc

9.5. Independentemente da ação 
ciência de falhas na execução do contrato 
Autoridade hierarquicamente superior ou ao

O DE JANEIRO 
L DE DUQUE DE CAXIAS 
DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

ição definitiva por praticar, por meio dolosos, 
de quaisquer tributos;
ilícitos visando a frustrar os objetivos da

:suir idoneidade para contratar com a 
atos ilícitos praticados.

37, 38 e 39 do Decreto Municipal 7.349/2019

spesa a imediata designação de Gerente e mais 
(dois) suplentes, para atuarem em eventual 

díretamente pelo acompanhamento e fiscalização

ao Gerente e ao Fiscal do Contrato estão 
fjca, da qual deverão ter plena ciência através de 

so originário da contratação, sem prejuízo de 
dspecífica.

dos Fiscais deverá ser efetuada por meio de 
despesa, com a publicação no Boletim Oficial 

e matrícula dos Servidores.

do Gerente, todo e qualquer Servidor que tiver 
t€m o dever legal de comunicar a ocorrência a 
próprio Gerente. ...

12
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9.6. A fiscalização de que trata estfe 
da Contratada, inclusive perante terceiros, poi 
imperfeições técnicas ou vícios redibitóriç 
corresponsabilidade da Administração ou de 
art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

10. DA SUBCONTRATAÇÃO

item não exclui nem reduz a responsabilidade 
qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
s, é, na ocorrência desta, não implica em 

deus agentes e prepostos, de conformidade com o

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto.

11. DA FORMALIZAÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

11.1. A referida contratação será fo: 
a ser redigido pela Subprocuradoria de Termo

ifmalizado através de Contrato de Fornecimento, 
e Contratos.

11.2. A vigência do Contrato será de 6 (seis) meses, conforme legislação vigente.

Duque de Caxias, 27 de março de 2020.

w ô rlb íW j
MíU# '1 v

HILT
Vice-Diretor do Hospital Dr 

Matrícul i:

OS RIBEIRO
Moacyr Rodrigues do Carmo 

14689-2

APROVO o Termo de Referência, bem 
AUTORIZO a aquisição do equipamento de 
n° 7.379/2019 e art. 24, inciso IV da Le' 
respectivamente.

como todas as condições nele dispostas e 
scrito, conforme Art. 3o, do Decreto Municipal 

8.666/93 e do art. 4o da Lei 13.979/2020

Secretário Municipal 
CRM: 52.59462-4 /

RE DS-DE OLIVEIRA
de Saúde e Defesa Civil 
itrícula: 10952/07715-6Mí .i


