ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Secretaria Municipal de Saúde

TERMO DE REFERENCIA
1.

DO OBJETO

1.1. O objeto do presente processo é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
MOBILIÁRIOS MÉDICOS, INSTRUMENTAIS E UTENSÍLIOS para uso no Hospital
Veterinário.
1.2. Atesto que o objeto contratual engloba bens comuns para os fins previstos no art. 3o, § Io, do
Decreto Municipal n° 7.583/2020.
2.

DA JU ST IFIC A TIV A E NECESSIDADE DA C ONTRATAÇÃO ________________

2.1.
Os objetos relacionados no presente Termo de Referência têm como escopo a estruturação e
do Hospital Veterinário, objeto deste Termo, em atendimento às necessidades da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE / SMSDC.
2.2. Alameda Xavier Filho - Jardim Primavera, s/n, Duque de Caxias - RJ - 25215-260
3.

DA G ARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

3.1.
No ato da entrega de proposta ao procedimento administrativo advindo da presente
solicitação, o concorrente deverá apresentar declaração com prazo mínimo de garantia de 90
(noventa) dias corridos contra defeitos ou vícios de fabricação. Para positivação da garantia deverá
ser redigido Termo de Contrato entre a SMS/DC e o fornecedor. Caso o fornecedor ou fabricante
estipule prazo maior ao retromencionado, comprometido ficara ao prazo estipulado a maior,
constando do vindouro Termo de Contrato tal disposição.
4.

DA G A R AN TIA CONTRATUAL

4.1.
Será dispensada a prestação de garantia contratual, conforme previsto no art. 56, da Lei
8666/93, visto que o pagamento só será efetuado mediante aceitação plena do serviço entregue pelo
gestor do contrato.
5.

DA EN TREG A E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. O prazo de entrega do objeto é de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da assinatura
do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, em remessa única;
5.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias corridos, 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;
5.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no
prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo
da aplicação das penalidades;
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5.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitação conferência do responsável pelo recebimento;
5.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo;
5.6. Serão considerados como satisfatórios pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias
imediatamente depois de verificada a conformidade do equipamento, sua respectiva quantidade e
características previamente definidas no procedimento administrativo em epígrafe, sendo a Secretaria
solicitante responsável por sua fiscalização.
5.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato;
5.8. O fornecedor deverá, obrigatoriamente, agendar o dia e horário de entrega com os
responsáveis pelo recebimento descritos no item 5.9, compreendendo aquele os dias úteis e este
o horário entre 09:00h e 17:00h;
5.9. No dia agendado, a empresa fará a triagem e a entrega da Nota Fiscal dos objetos nos
seguintes endereços:
5.9.1.
Alm oxarifado Central. Endereço: Galpão 5a - da área 5, A lam eda 3, C.I,
Estrada Beira Rio, n° 183Q, 85L:68, M antiqueira - Duque de Caxias - RJ, CEP
25.250-415.
5.9.2.
Responsável pelo recebimento: M ARIO ROSA DE M OURA, Diretor de
Patrimônio, Matrícula: 24179-5, telefone (021) 98624-1101
5.10. O transporte e a descarga dos materiais correrão integralm ente por conta da
Contratada, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.
5.11. A contratada deverá dispor de funcionários suficientes para a descarga da
m ercadoria no local indicado.
5.12. O produto deverá estar acondicionado em em balagens resistentes que não
perm itam danos.
5.13. A nota fiscal apresentada pela em presa no mom ento da entrega da m ercadoria
deverá ser acom panhada de um a cópia dessa m esm a nota fiscal.
6.

DO PREÇO E DO PAGAM ENTO

6.1.
Quanto ao preço da contratação em epígrafe o mesmo será aferido junto ao procedimento
licitatório pertinente, tendo por base pesquisa de preço de mercado;
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6.2. O pagamento das faturas apresentadas se processará após a efetivação dos procedimentos
legais cabíveis e comprovação de que o atendimento do respectivo objeto da licitação foi feito
conforme as especificações e condições previstas e estabelecidas no presente instrumento, anexos
propostas de preço e demais documentos inerentes ao processo.
6.3. O contratado deverá apresentar sua documentação de cobrança mediante aquisição efetuada.
6.4. O valor da obrigação devido será efetuado em prazo não superior a 30 (trinta) dias uteis,
contados da abertura do processo administrativo de pagamento a contar da data final do período do
adimplemento de cada parcela.
6.5. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelos servidores
competentes na nota fiscal apresentada.
6.6. 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 saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer
ônus para a Contratante.
6.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
6.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
6.9. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido
previsto na referida Lei Complementar.
6.10. 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 endereçados à Alameda
James Franco n°. 03, Jardim Primavera, Duque de Caxias, Rio de Janeiro.
6.11. No setor de Protocolo da Secretaria Municipal de Saúde (Rua Alameda James Franco, 03,
Jardim Primavera), o interessado deverá protocolar sua solicitação formal para pagamento, da qual
deverá constar:
a) Requerimentoem papel timbrado da empresa, endereçado à Secretaria
Municipal de Saúde de Duque de Caxias, solicitando o pagamento do valor devido,
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)
estável 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;
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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 fornecer restantes dos itens, quando tratar-se de
entrega parcelada;
f) Nota de Empenho;
g) Autorizo do ordenador da despesa pertinente;
h) Relatório do fiscal do contrato, quando a entrega for parcelada;
i)
Portaria da nomeação do fiscal, devidamente publicado;
j)
Certidão negativa ou positiva com efeito negativa de FGTS, Receita
Federal e CNDT.
6.12.
As fases de liquidação, registro das despesas no sistem a apropriado e de pagam ento
do com prom isso assumido seguirão as seguintes etapas:
I - a liquidação da despesa som ente se perfectibiliza com a entrega dos bens, da
prestação dos serviços ou execução das obras, segundo as cláusulas contratuais e à
vista dos docum entos fiscais correspondentes e demais docum entos exigidos em
contrato e nos regulam entos legais, conforme os Anexos I do Decreto M unicipal n°
7349/2019;
II - para efeito de pagam ento, será obedecida a ordem cronológica determ inada em
Decreto M unicipal próprio.
III - para o registro da despesa, o Gerente do Contrato deverá encaminhar a SMF, por
meio de processo específico devidamente autuado, os documentos mencionados no inciso
I, devidamente atestados pelo fiscal do contrato, acompanhados de cópia do contrato e
seus aditivos (quando for o caso), cópia da AFO (quando for o caso), cópia da Nota de
Empenho e planilha atualizada de acompanhamento de saldos contratuais (quando for o
caso).
IV - na hipótese de ocorrência de pagamento antecipado, será feito o respectivo
eproporcional desconto do valor da fatura apresentada para pagamento “pro rata die” do
valor daobrigação, a razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme alínea “d”, do Inciso
XIV, do artigo 40,da Lei Federal 8.666, de 1993.
V - a SMF verificará, com base nos incisos I a III, a instrução do processo e procederá
coma Secretaria Municipal ordenadora da despesa as correções necessárias para o devido
trâmiteprocessual, sendo certo que, concluídas as verificações de praxe:
a) a SMF efetuará o cálculo das retenções (ISSQN, INSS, IR e demais retenções) cabíveis;
b) efetuará o registro da despesa em sistema apropriado;
c) emitirá os documentos “Ordem de Pagamento”;
d) emitirá os documentos “Exame para Registro da Despesa”;
e) encaminhará o processo para pagamento;
VII - somente após o efetivo pagamento e, tratando-se de aquisição de
materialpermanente, o processo será encaminhado ao Departamento de Patrimônio da
SMA para otombamento dos itens, retomando a SMFP para as devidas conferências e
anotações no Ativolmobilizado da PMDC.
7.

DAS OBRIG AÇÕ ES DA CONTRATANTE
Alameda James Franco, 03- Jardim Primavera^/
CEP 25215-265Duque de Caxias/RJ
CNPJ 29.138.328/0001-50Tel: (21) 2773-6329
superintendenciaexecutiva@duquedecaxias.rj.gov.br
www.duauedecaxias.ri.gov.br

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Secretaria Municipal de Saúde

7.1. São obrigações da Contratante:
7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas na proposta;
7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidoscom
as especificações constantes da proposta, para fins de aceitação e recebimento
definitivo;
7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratadano valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos;
7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
8.

DAS OBRIGAÇÕ ES DA CONTRATADA

8.1.
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes na proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
8.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
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 garantia ou validade;
8.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078,
de 1990);
8.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo
de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
8.1.4. Comunicar à Contratante, 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;
8.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
8.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
8.1.7. O fornecedor deverá ser responsável por vícios ou defeitos de fabricação,
bem como desgastes anormais do equipamento, suas partes e acessórios,
obrigando-se a substituir os elementos defeituosos, sem ônus para a administração.
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9. DA D ISPO NIBILIDA D E ORÇAM ENTÁRIA E FINANCEIRA
9.1. Dotação Orçamentária:
U nidade
14.91
10.

Program a de
10.122.0043.2.255

Fonte de
100

Elem ento de
4.4.90.52.00

DAS SANÇÕES A DM INISTRATIVAS
10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada que:
10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.3. Fraudar ou falhar na execução do contrato;
10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
10.1.5. Cometer fraude fiscal;
10.1.6. Não mantiver a proposta
10.1.7. Não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
10.1.8. Não entregar a documentação exigida no edital;
10.1.9. Apresentar documentação falsa;
10.1.10. Não mantiver a proposta;

10.2. Ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Duque de Caxias, pelo prazo
de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações
legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta.
10.2.1.
10.2.2.
10.2.3.
10.2.4.
10.2.5.
10.2.6.
10.2.7.
10.2.8.
10.2.9.
10.2.10.

Não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
Não entregar a documentação exigida no edital;
Apresentar documentação falsa;
Causar o atraso na execução do objeto;
Não mantiver a proposta;
Falhar na execução do contrato;
Fraudar a execução do contrato;
Comportar-se de modo inidôneo;
Declarar informações falsas; e
Cometer fraude fiscal.

10.3. As sanções serão registradas e publicadas no Boletim Oficial do Município de Duque de
Caxias e no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).
10.4. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
10.4.1.
Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
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10.4.2.
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;
10.4.3.
Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total do objeto;
10.4.4.
Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida;
10.4.5.
Declaração de inidoneidade 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;
10.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a
Contratada que:
10.5.1.
Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.5.2.
Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação;
10.5.3.
Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
10.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993.
10.7. O Secretario Municipal de Saúde, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
10.8. Conforme art 86 da Lei 8.666/93, o atraso injustificado na execução do contrato
sujeitará o contratado à multa de mora, na fonna prevista no instrumento convocatório ou no contrato.
10.8.1.
A multa a que alude este artigo não impede que a Administração
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.
10.8.2.
A multa, aplicada após regular processo administrativo, será
descontada da garantia do respectivo contratado.
10.8.3.
Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for
o caso, cobrada judicialmente.
11.

DAS HIPÓ TESES DE RESCISÃO C ONTRATUAL E REAJUSTE
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11.1. O inadimplemento de cláusula estabelecida no referidoContrato, bem como neste
Termo de Referência, por parte do Fornecedor, assegurará a SMS-DC o direito de rescindi-lo,
mediante notificação, com prova de recebimento.
11.2.
A rescisão do contrato poderá ser:
11.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8666/93.
11.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a Administração.
11.3.

Constituem motivo para rescisão do contrato:

11.3.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
11.3.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
11.3.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade do fornecimento, nos prazos estipulados;
11.3.4. O atraso injustificado da prestação do serviço;
11.3.5. A paralisação da prestação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;
11.3.6. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
11.3.7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada
paraacompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
11.3.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § lo do art.
67 da Lei 8.666/93;
11.3.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
11.3.10. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
11.3.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do contrato;
11.3.12. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
11.3.13. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato;
11.3.14. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis.
11.4. Para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, resguardadas as possibilidades
de revisão supra, poderá a PMDC promover o reajuste dos preços, que deverá retratar a variação
efetiva do custo de produção, nos termos do art. 40, XI, da Lei 8.666/1993
12.

DA G ERÊNCIA E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1.
seguinte:

Conforme disposto nos artigos 37, 38 e 39 do Decreto Municipal 7.349/2019, temos o

12.1.1.
Competirá ao Ordenador de Despesa a imediata designação de Gerente e mais
3 (três) servidores, sendo 1 (um) fiscal e 2 (dois) suplentes, para atuarem em eventual
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ausência ou impedimentos, que responderão diretamente pelo acompanhamento e
fiscalização da execução do Objeto.
12.2. O Objeto será acompanhado e fiscalizado pela Comissão de Recebimento a ser publicada
através de Portaria pela Secretaria Municipal de Saúde, a qual indicará os servidores para acompanhar
e fiscalizar a entrega do objeto, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
12.3. A fiscalização de que trata este item 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 n° 8.666, de 1993.
12.4. As responsabilidades atribuídas ao Gerente e ao Fiscal do Contrato estão determinadas no
Decreto Municipal n° 7349/2019, da qual deverão ter plena ciência através de declaração a ser firmada
e incluída ao processo originário da contratação, sem prejuízo de outras intrínsecas ou dispostas em
legislação específica.
12.5. Todos os contratos, incluídas as Notas de Empenho, devem ter sua execução
acom panhada e fiscalizada por servidores formalmente designados para tanto (no mínimo 3 três), de acordo com art. 67 da Lei n°8.666/93.
12.6.
Os servidores designados para acom panham ento e fiscalização serão
responsáveis por exigir da CONTRATADA o cum primento das regras estabelecidas neste
Termo de Referência, registrando todas as ocorrências relacionadas, cabendo alcançar, por
intermédio de superiores, ao ordenador de despesas aquilo que ultrapassar sua competência.
12.7.
Os servidores designados que constituirão a Comissão de Recebimento de
M ateriais tam bém serão responsáveis pelos “A testos” das N otas Ficais.
12.8.

Compete à Comissão de Recebimento de Materiais:

I - receber e examinar, no que respeita à quantidade e à qualidade, o material entregue pelo
contratado em cumprimento ao contrato ou instrumento equivalente;
II - rejeitar o material, sempre que estiver fora das especificações do contrato ou
instrumento equivalente, ou em desacordo com amostras apresentadas na fase de licitação,
podendo submetê-lo, se necessárias, ao exame de órgãos oficiais de metrologia e controle
de qualidade;
III - solicitar, quando for o caso, a indicação de servidor habilitado com conhecimento
técnico em área especifica, para respectiva análise e parecer técnico do material adquirido;
IV - expedir termo circunstanciado de recebimento ou de rejeição de material por ocasião
da aceitação ou recusa, conforme o caso;
V - receber os recursos dirigidos à autoridade superior, interpostos contra seus atos;
VI - rever seus atos, de ofício ou mediante provocação;
VII - remeter à autoridade superior o recurso, devidamente instruído e informado, sempre
que mantiver sua decisão.
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13.

DA SUBCO NTRATAÇÃO
13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto.

14.

DA V IG ÊNC IA E DA FO RM ALIZAÇÃO DO CONTRATO _____________________

14.1. O referido contrato será formalizado através do instrumento pertinente, a ser redigido pela
Subprocuradoria de Termos e Contratos, para estabelecimento e manutenção das condições de garantia.
15.

DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA____________________

15.1. O licitante deverá especificar em sua proposta comercial o modelo, marca e procedência do
produto.
15.2. O julgamento da proposta obedecerá ao critério de menor preço por ITEM.
16.

DO CRITÉRIO TÉCNICO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS__________________

16.1. A aquisição dos objetos não se enquadram com a natureza dos serviços estabelecidos no
artigo 46 da Lei n° 8.666/93.
17.

DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO______________________________________

17.1. Devido a natureza da contratação, tom a-se impossível a confecção do cronogram a
em tela, tendo em vista que a entrega será em etapa única.
18.

DA GUARDA E ARMAZENAMENTO____________________________________________
18.1.

Os objetos a serem adquiridos serão armazenados na (s):

18.2.
Almoxarifado Central. Endereço: Galpão 5a - da área 5, Alameda 3, C.I, Estrada Beira
Rio, n° 183Q, 85L:68, Mantiqueira - Duque de Caxias - RJ, CEP 25.250-415
19. DA R ESERV A TÉC NIC A DA LEI N° 2884/2017________________________________
19.1. Visto que o Objeto contratual deste procedimento licitatório é divisível e atende
aos parâm etros do art. 36 da Lei M unicipal n° 2884/2017, a Secretaria M unicipal de Saúde
estabelecerá reserva de 10% (dez por cento) do objeto para M E-EPP-M EI.
20. DA PA R TICIPAÇÃO DE CONSÓ RCIO E COOPERATIVAS___________________
20.1. Não será adm itida a participação de consórcio e cooperativas.
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21. DAS D ISPO SIÇ Õ ES GERAIS
21.1. Todas as condições, term os e obrigações ora constituídas serão regidas pela
legislação e regulam entação brasileiras pertinentes;
21.2. A descrição, a especificação e a quantidade do item que compõe o objeto deste
Termo de Referência constam em seu ANEXO I.
21.3.
Atesto que esta Secretaria M unicipal de Saúde está cumprindo fielmente as
disposições consubstanciadas no Decreto M unicipal n° 7.349/2019 e do Decreto M unicipal
n° 7.583/2020.

Duque de Caxias, 02 de fevereiro de 2022.

ADR
IAN A GOM ES VAROL
ÍRIANA
M édica V eterinária
CRM V-RJ 7849
APROVO o Termo de Referência, bem como todas as condições nele dispostas e AUTORIZO a
aquisição do objeto descritos, conforme Art. 3o, do Decreto Municipal n° 7.349/2019 e art. 38 caput,
da Lei 8.666/93, respectivamente.
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ANEXO I
ITEM

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Mesa cirúrgica pantográfica veterinária com regulagem de altura em
aço inoxidável com furo para escoamento de líquidos. Base para
regulagem de altura automática com suporte de soro em aço inoxidável
e balde em alumínio.
Medidas: comprimento 120 X largura 60 cm
Monitor multiparamétrico veterinário com capnografia mainstream.
Deve acompanhar: 01 cabo termômetro; 01 sensor SP02; 01 Cabo
ECG; 01 Cabo energia; 01 Cabo para pressão não invasiva com 03
Manguitos veterinários descartáveis e 01 Manual em português.
Bisturi eletrônico digital veterinário.
Deve acompanhar: 01 Cabo de placa neutra; 01 Pedal simples; 01
Caneta padrão de baixa; 01 Placa neutra em inox (150 x 100 x 0,5mm);
01 Cabo de força; 01 Kit de Eletrodos; 01 Eletrodo tipo agulha (85
mm); 01 Eletrodo tipo agulha de depilação (66 mm); 01 Eletrodo tipo
alça pequena (0= 4,5 mm); 01 Eletrodo tipo bola (0= 2,1 mm); 01
Eletrodo tipo bola (0 = 4,2 mm); 01 Eletrodo tipo faca reta pequena
(67 mm) e 01 Manual em português.
Ulírassom removedor de tártaro veterinário com LED.
Aparelho de anestesia inalatória com ventilação assistida/controlada e
PEEP veterinário.
Bomba de infusão volumétrica de equipo universal veterinário portátil
com bateria interna, cálculo de concentração automático, função antibolhas automático e com modos de infusão: taxa, tempo, peso e gotas.
Bomba de infusão volumétrica de seringa veterinário portátil com
bateria interna, reconhecimento automático das graduações das
seringas, função anti-bolhas automático e com modos de infusão: taxa,
tempo, peso e gotas.
Colchão térmico com controle temperatura, sensor de segurança e com
lona impermeável.
Medidas: 50 x 100 cm
Foco cirúrgico veterinário pedestal.
Calha cirúrgica veterinário aço inoxidável.
Bomba à vácuo aspiradora cirúrgica.
Deve acompanhar: 01 Tampa de borracha c/ válvula de segurança
acoplada; 01 Frasco coletor; cânulas autoclaváveis; Mangueiras de
silicone e Manual de instruções.
Aquecedor de soro digital 500 mL.
Maca para remoção e transporte em aço inoxidável.
Suporte para bomba de infusão em aço inoxidável.
Desfibrilador veterinário.
Deve acompanhar: 01 Cabo de força de 03 pinos, 01 Par de eletrodos
externos PEEI- 10 e 01 Manual do usuário.
Mesa auxiliar instrumental em aço inoxidável com rodízios.
Medidas: altura 80 cm x comprimento 1,20 m X largura 50 cm
Banqueta aço inoxidável com pés com ponteiras de borracha.
Suporte para soro em aço pintura em pó epóxi com altura regulável
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19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

com pés com ponteiras de borracha.
Mesa para bisturi eletrônico em aço com pintura em pó epóxi e pés
com rodízios e duas com freios.
Mesa de Mayo em aço inoxidável com regulagem de altura e três
rodízios
Unidade de transporte de emergência em aço em pintura epóxi com
mesa superior em aço inoxidável para preparação de medicamentos,
quatro gavetas, suporte para soro e monitor multiparamétrico.
Medidas: largura 50 cm, comprimento 60cm e altura 127 cm
Carro curativo em aço inoxidável com duas prateleiras e suporte para
almotolias e rodízios.
Doopler vascular veterinário portátil com bateria interna e auto-falante
embutido.
Medidor de pressão arterial veterinário.
Deve acompanhar: carregador USB, cabo USB, manguitos n° 01 ao 05
e mangueira extensora para PANI.
Secador compacto de mesa veterinário preta.
Soprador veterinário 02 velocidades preta.
Mesa veterinária para atendimento em aço inoxidável com suporte de
soro regulável, com furo para escoamento e balde em alumínio
Armário vitrine para medicamentos em ferro com pintura eletrostática
branca acompanha 04 prateleiras de vidro, laterais de vidro e 02
portas de vidro com fechadura.
Dimensões: altura 150 x largura 40 x comprimento 65 cm
Armário vitrine para medicamentos em ferro com pintura eletrostática
branca acompanha 04 prateleiras de vidro, laterais de vidro e 01
porta de vidro com fechadura.
Dimensões: altura 150 x largura 40 x comprimento 50 cm
Armário vitrine para medicamentos de parede em ferro com pintura
eletrostática branca acompanha laterais de vidro e 02 portas de vidro
com fechadura.
Dimensões: 0,50 m x 0,40 m x 0,65 m
Conjunto para diagnóstico Oftalmoscópio Otoscópio Laringoscópio veterinário.
Deve conter: Cabo em metal cromado para duas pilhas médias;
regulador de intensidade de luz; cabeça de otoscópio em metal com
lente e lupa auxiliar; cabeça de oftalmoscópio; disco com 20 lentes (20 a + 40 dioptrias); 05 espéculos curtos auriculares; 01 espéculo nasal
de Duplay; 01 lâmpada angular de garganta; 01 abaixa língua de metal;
01 espelho laríngeo de 22 mm de diâmetro; 01 espelho laríngeo postnasal de 18 mm de diâmetro; 01 lâmpada reserva e estojo para
transporte.
Lupa de mão redonda com lâmpada de Wood com capa de nylon.
Lavatório cirúrgico em aço inoxidável com gabinete medindo
comprimento 110 cm x largura 70 cm com duas portas e prateleiras
internas, cuba medida interna 135 cm comprimento x 55 cm de largura
x 10 cm profundidade com vincos para escoamento e ralo, grelha
superior removível medindo 115 cm comprimento x 54 cm de largura;
pés com ponteiras de borracha; acompanhado de torneira. Altura total
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34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.

48.

49.
50.

51.

52.
53.
54.

90 cm.
Fluxômetro de oxigênio para rede canalizada c/corpo de latão
cromado, bilha externa e interna em policarbonato, escala de 0 a 15
litros por minuto, esfera em aço inox e botão de controle de fluxo.
Fluxômetro de ar comprimido para rede canalizada em metal cromado
de alta resistência, cápsula e bilha em policarbonato, escala de 0 a 15
litros por minuto e flutuador em inox.
Escada dois degraus com piso antiderrapante e pés com ponteiras.
Coletor de lixo com pedal em aço inoxidável 50 L - etiqueta LIXO
COMUM.
Coletor de lixo com pedal em aço inoxidável 50 L - etiqueta LIXO
INFECTANTE.
Coletor de lixo com pedal em aço inoxidável 50 L sem etiqueta.
Coletor de lixo com pedal em polipropileno capacidade 100 L
branca.
Balança veterinária digital até 15 kg.
Balança veterinária digital até 200 kg com coluna.
Cortador de unhas para gato em aço com cabo emborrachado.
Cortador de unhas pequeno em aço com cabo emborrachado.
Lanterna clínica com lâmpada de Led de 3.0 volts; cabo em alumínio
anodizado para duas pilhas AAA (palito); haste em aço de contato para
liga/desliga.
Unidade de transporte de emergência em aço em pintura epóxi com
mesa superior em aço inoxidável para preparação de medicamentos,
quatro gavetas, suporte para soro e monitor multiparamétrico.
Medidas: largura 50 cm, comprimento 60 cm e altura 127 cm
Avental plumbífero com protetor de tireóide tamanho adulto.
Aparelho de Ultrassom Ecocardiograma com doppler colorido, power
dippler e x-flow; monitor giratório LED 15,6’ touch screen;
transdutores linear, convexo, MICROCONVEXO, setorial e
SETORIAL PEDIÁTRICO com plataforma Windows 10.
Deve acompanhar: 01 cabo de energia padrão ABNT; 01 cabo ECG;
01 maleta para transporte: 01 kit bateria; 01 nobreak compatível; 01
carro suporte.
MICROCONVEXO e SETORIAL PEDIÁTRICO.
Monitor Led 27’ preta com entrada de sinal VGA (analógica) e HDMI
(digital, HDCP).
Calha veterinária em espuma revestida com courvin lavável com
fechamento em velcro.
Tamanho: Pequeno - comprimento 50 x largura 35 x altura 15 cm
Calha veterinária em espuma revestida com courvin lavável com
fechamento em velcro.
Tamanho: Médio - comprimento 65 x largura 37 x altura 17 cm
Calha veterinária em espuma revestida com courvin lavável com
fechamento em velcro.
Tamanho: Grande - comprimento 80 x largura 42 x altura 20 cm
Eletrocardiógrafo veterinário ECG com impressora.
Mesa auxiliar para eletrocardiógrafo com gaveta e rodízios.
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55.
56.
57.
58.
59.

60.

61.

62.
63.
64.
65.
66.

67.

68.

69.

70.

Bomba injetora de alta pressão de contrastes para ressonância
magnética.
Seringa Angiográfíca para Injetora de Contrastes de Alta Pressão.
Conteúdo do Kit: 01 seringa de 200ml + 01 tubo de enchimento rápido
(J) + 01 tubo espiralado simples de uma via.
Desumidificador de ambiente.
Capacidade técnica de desumidificar ambiente com 27,06 mf.
Nobreak 5KVA
Autoclave Vertical Analógica com cestos em alumínio, tampa com
fechamento de triplo estágio e 16 dispositivos de segurança.
Capacidade: 75 L
Estufa de secagem e esterilização com 02 prateleiras em aço com
pintura eletrostática, câmara interna em aço inoxidável, porta externa
com vedação em silicone e fecho tipo rolete, controle de temperatura
por controlador eletrônico digital com termostato eletrônico digital,
termômetro de vidro e temporizador.
Capacidade: 21 L
Lavadora ultrassônica com entrada automática de água e detergente,
tampa em vidro temperado com sensor de abertura, suporte para caixas
e cesto avulso para pequenos objetos.
Capacidade: 22,5 L
Seladora com temporizador para grau cirúrgico.
Tamanho: mínimo 50 cm
Desumidificador de ambiente.
Capacidade técnica de desumidificar ambiente com 11,64 m2.
Leitor de identificação eletrônica - microchip - com bastão e
armazenamento de ID.
Microchips com aplicador.
Dimensões: 2,12 X 12 mm com 50 microns de espessura.
Kit abre bocas para cães e gatos com quatro.
Tamanhos: mini 4 cm, pequeno 10 cm, médio 12 cm e grande 14 cm
Kit de espéculos vaginais para cadela, em aço cirúrgico com 06
unidades.
Tamanhos: N° 0 - 1,5 cm; N° 01 - 2,0 cm; N° 02 - 3,0 cm; N° 03 3,5 cm; N° 04 - 7,5 cm; N° 05 - 9,0cm
Aparelho de Criocautério dermatológico a base de Nitrogênio.
Deve acompanhar: Estojo com 06 ponteiras spray; 02 ponteiras de
contato e 01 adaptador de agulhas.
Kit de máscara para anestesia veterinária em PVC com acabamento de
borracha e conexão de alumínio.
Deve conter: máscaras n° 01; 02; 03; 04 e 05.
Kit de castração.
Deve conter: 01 caixa de inox 20 x 10 X 05 cm com furos; 01 cabo de
bisturi n° 04; 04 pinças hemostática Kelly reta 16 cm: 04 pinças
hemostática Kelly curva 16 cm; 01 porta agulha Mayo-Hegar 16 cm;
01 pinça dente de rato 16 cm; 01 pinça anatômica 16 cm; 04 pinças
Backhaus 13 cm; 01 tesoura cirúrgica romba fina reta 15 cm; 02
afastadores Farabeuf; 01 gancho para castração; 02 pinças Allis 15 cm
e 01 pinça para antissepsia Foerster.
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Kit de cirurgia geral.
Deve conter: 01 caixa de inox 26 X 12 X 06 cm; 01 cabo de bisturi n°
04; 01 par de afastador Farabeuf; 01 pinça anatômica dente de rato 16
cm; 01 pinça anatômica som serrilha 16 cm; 04 pinças Backhaus 09
cm; 02 pinças Allis 15 cm; 01 pinça para assepsia Foerster; 08 pinças
Halstead mosquito reta 12 cm; 08 pinças Halstead mosquito curva 12
cm; 08 pinças Kelly reta 16 cm; 08 pinças Kelly curva 16 cm; 04
pinças Rochester reta 18 cm; 04 pinças Rochester curva 18 cm; 04
pinças Kocher reta 16 cm; 04 pinças Kocher curva 16 cm; 02 tesouras
cirúrgica
romba/fina/reta
15 cm;
02 tesouras
cirúrgica
romba/romba/curva 15 cm; 02 tesouras fina/fina/curva 15 cm e 01
porta agulha Mayo-Hegar 16 cm.
Kit de sutura.
Deve conter: 01 caixa de inox 20 X 10 X 05 cm; 01 porta agulha
Mayo-Hegar 16 cm; 01 pinça dente de rato 16 cm; 01 pinça anatômica
16 cm; 01 tesoura cirúrgica romba/fina/ reta 15 cm; 02 pinças
hemostática Kelly reta 16 cm; 02 pinças hemostática Kelly curva 16
cm e 01 tesoura Spencer para retirada de pontos.
Formão Stille 06 mm.
Formão Stille 08 mm.
Formão Stille 10 mm.
Formão Stille 12 mm.
Formão Stille 15 mm.
Formão Stille 20 mm.
Formão Stille 25 mm.
Furadeira para ortopedia
Passa fio de cerclagem
Alicate para corte de pino até 2,5 mm
Elevador de periósteo
Alicate para curvar pino
Pinça auto-centrante Stefane & Navilli 11 cm.
Pinça auto-centrante Stefane & Navilli 16 cm.
Pinça auto-centrante Stefane & Navilli 22 cm.
Pinça espanhola com aperto lateral 11 cm.
Pinça espanhola com aperto lateral 17 cm.
Pinça espanhola com aperto lateral 22 cm.
Pinça de redução óssea com ponta tipo Backhaus 13 cm.
Pinça de redução óssea com ponta tipo Backhaus 16 cm.
Pinça de redução óssea com ponta tipo Backhaus 20 cm.
Alicate Steiman para corte de pino até 06 mm.
Lima para patela.
Martelo ortopédico.
Cureta de Bruns modelo ABC.
Elevador seccionador para cabeça do fêmur
Goiva Kutz angulada.
Goiva Kutz reta.
Afastador autoestático Gelpi.
Jogo de recalcador de pinos.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Alicate articulado para corte de pinos até 2,6 mm.
Alicate para curvar pino.
Porta agulha para cerclagem.
Estojo autoclavável em lona para furadeira
Estojo perfurado em inox 32 X 16 X 08 cm
Alicate segura e corta
Foguetinho para cerclagem.
Fio de cerclagem 0,6 mm.
Fio de cerclagem 0,8 mm.
Fio de cerclagem 1,0 mm.
Caixa de fixador externo hibrido.
Caixa de placa sistema 1,5/2,0 mm.
Caixa de placa sistema 3,5 mm
Pino intramedular liso 1,0 mm.
Pino intramedular liso 1,5 mm.
Pino intramedular liso 2,0 mm.
Pino intramedular liso 2,5 mm.
Pino intramedular liso 3,0 mm.
Pino intramedular liso 3,5 mm.
Pino intramedular liso 4,0 mm.
Pino intramedular liso 4,5 mm.
Pino intramedular liso 5,0 mm.
Pino intramedular liso 5,5 mm.
Cama hospitalar com leito fixo em estrutura tubular em aço com
pintura epóxi, pés com ponteira emborrachada e estrado aramado.
Dimensões: comprimento 200 X largura 90 X altura 45 cm
Cor: BRANCA
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