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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Secretaria Municipal de Saúde
Termo de Referência
1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente processo é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O
HOSPITAL

DO CORAÇÃO SÃO JOSÉ, em atendimento às necessidades desta

Secretaria Municipal de

Saúde, conforme anexo I.

2. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE.
2.1. Trata-se solicitação para aquisição/fornecimento de equipamentos
médico- hospitalares com a finalidade de prover, garantir e adequar as
necessidades de aparelhamento e estruturação do futuro Hospital do
Coração São José da Baixada, que cuja localização será na Rua Nobre de
Lacerda, n5 126, Vila Flávia, Duque de Caxias, CEP 25010-260.

2.2. A aquisição dos bens/equipamentos tem por finalidade viabilizar o
atendimento regular das demandas de saúde da população do Município de Duque
de Caxias, que de acordo com o último CENSO-IBGE 2020 possui cerca de 924.624
(novecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e quatro) habitantes,
distribuídos em 467,319 km2, contando atualmente na região com 02 (duas)
unidades que prestam serviços de cardiologia de alta complexidade com
hemodinâmica e cirurgia cardíaca, cujos leitos não atendem ao Sistema de
Regulação do Sistema Único de Saúde - SUS, sendo certo afirmar que a Secretaria
Municipal de Saúde de Duque de Caxias - SMSDC, apresenta uma demanda
reprimida por leitos e serviços cardiovasculares.
2
.3. Importante salientar que estamos diante da oferta de serviço médicohospitalar de alta complexidade cuja abrangência será estendida aos demais
Municípios da Baixada, que totalizam 3B98.510 (três milhões, oitocentos e noventa
e oito mil, quinhentos e dez) habitantes, a saber:
•
•

Belford Roxo - 503.118 habitantes;
Guapimirim - 61.388 habitantes;

•

Itaguaí - 134.819 habitantes;

•

Japeri - 105.548 habitantes;

7)
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•
•
•

Magé - 246.433 habitantes;
Mesquita - 176.569 habitantes;
Nilópolis - 162.693 habitantes;

•

Nova Iguaçu - 823.302 habitantes;

•

Paracambi - 52.683 habitantes;

•

Queimados - 151.335 habitantes;

•

São João de Meriti -472.906 habitantes; e,

•

Seropédica - 83.092 habitantes.

2.4. A Unidade de Saúde contará com aproximadamente 125 (cento e vinte e
cinco) leitos, distribuídos em leitos de Terapia Intensiva e Enfermarias.
2.5. Ressalta-se que estamos mediante a verificação da demanda junto aos
munícipes acima referenciados e usuários do Sistema Único de Saúde - SUS quanto
à prestação de serviços médicos pertinentes à Cardiologia, a Secretaria Municipal
de Saúde de Duque de Caxias- SMSDC anseia instalar o devido atendimento, uma
vez que as doenças cardiovasculares ainda são consideradas como a principal causa
morte no mundo (mais pessoas morrem anualmente por estas enfermidades do
que por qualquer outra causa). A Sociedade Brasileira de Cardiologia, dispõe de
cardiometro, que é um indicador do número de mortes por doenças
cardiovasculares no País. As doenças cardiovasculares, afecções do coração e da
circulação representam a principal causa de mortes no Brasil, perfazendo cerca de
1100 (hum mil e cem) mortes/dia, cerca de 46 (quarenta e seis)/hora, 1 (uma)
morte/90 (noventa) segundos.

2.6. As doenças cardiovasculares causam o dobro de mortes que aquelas devidas a
todos os tipos de cânceres juntos, 2,3 vezes mais que todas as causas externas
(acidentes e violências), 3 vezes mais que as doenças respiratórias e 6,5 vezes
mais que todas as infecções, incluindo a AIDS.

2.7. A Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que ao final de cada ano, cerca
de 400 (quatrocentos) mil cidadãos brasileiros irão à óbito por doenças do
coração e da circulação.
2.8. Pode-se afirmar que tal fato pode ser evitado ou pelo menos postergado se
pudesse contar com cuidados preventivos e medidas terapêuticas adeopadas.
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2.9. Em 2019, apesar de possuir unidades com o perfil de atendimento para
pacientes de Cardiologia, no Estado do Rio de Janeiro, cerca de 45.000 (quarenta e
cinco mil) pessoas foram à óbito em decorrência de cardiopatias.
2.10. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo.
Mais pessoas morrem anualmente por essa enfermidade do que por qualquer
outra causa.
2.11. Estima-se que 17,5 milhões de pessoas morreram por doenças
cardiovasculares em 2012, representando 31% (trinta e um por cento) de todas as
mortes em nível global.
2.12. Desses óbitos, estima-se que 7,4 milhões ocorrem devido as doenças
coronarianas e 6,7 milhões devido a acidentes vasculares cerebrais (AVCs).
2.13. Mais de 3/4 das mortes por doenças cardiovasculares ocorrem em países de
baixa e média renda.
2.14. Das 16 milhões de mortes de pessoas com menos de 70 (setenta) anos por
doenças crônicas não transmissíveis, 82% (oitenta e dois por cento) acontecem em
países de baixa e média renda e 37% (trinta e sete por cento) são causadas por
doenças cardiovasculares.
2.15. A maioria das doenças cardiovasculares pode ser prevenida por meio da
abordagem de fatores comportamentais de risco-como o uso de tabaco, dietas
não saudáveis e obesidade, sedentarismo e uso nocivo do álcool, utilizando
estratégias para a população em geral.
2.16. Para as pessoas com doenças cardiovasculares ou com alto risco
cardiovascular (devido à presença de um ou mais fatores de risco como hipertensão,
diabetes, hiperlipidêmica ou doença já estabelecida) é'fundamental o diagnóstico e
tratamento precoce, por meio de serviços de orientação ou administração
adequada de medicamentos. Caso estas medidas preventivas falhem, necessitamos
aplicar o tratamento corretivo via cateterismo/angioplastia ou cirurgia cardíaca.
2.17. Desta forma, justifica-se a necessidade de aquisição dos equipamentos objeto
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do presente Termo de Referência -TR, devidamente relacionados no anexo 1.
3. DAS DEFINIÇÕES.

3.1- Considera-se CONTRATANTE, o ente promotor do respectivo
procedimento licitatório, ou seja, a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de
Caxias -SMSDC.
3.2- Considera-se CONTRATADA, a sociedade empresária CONTRATADA para
fornecimento dos itens constantes no Anexo I do presente Termo de Referência TR.

3.3- Entende-se como ÓRGÃO FISCALIZADOR aquele designado pela CONTRATANTE
para, nos termos do ajuste contratual, e demais dispositivos deste Projeto, executar
e fiscalizar os procedimentos inerentes ao fornecimento.
4. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

4.1- O detalhamento dos equipamentos a serem adquiridos encontra-se descrito no
Anexo I do presente Termo.

4.2- Em hipótese alguma serão aceitos equipamentos usados, recondicionados ou
fora das exigências técnicas.
4.3- As empresas interessadas em fornecer os equipamentos constantes deste
Termo de Referência deverão considerar todas as especificações dos itens
informados no Anexo I deste Termo de Referência afirmando expressamente em
sua proposta, que conhecem os dados para o fornecimento dos equipamentos
especificados.

4.4- Para cada item oferecido na proposta da licitante deverá constar, além das
especificações: catálogos, prospectos com foto, indicação do fabricante, marca,
modelo e referência, obedecidas às especificações deste Termo de Referência.

4.5- Sendo apontada qualquer inconformidade no produto apresentado, frente às
exigências e edital, será, a juízo da Comissão avaliadora, concedido o prazo
adicional de até 05 (cinco) dias úteis, para as providências de correções que se
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fizerem pertinentes.
5. DA ENTREGA, GUARDA E ARMAZENAMENTO DOS EQUIPAMENTOS - PRAZO E
LOCAL

5.1- O prazo máximo para a entrega será de 120 (cento e vinte) dias consecutivos
para produtos importados e nacionais, a contar do primeiro dia útil subsequente ao
recebimento da Nota de Empenho ou Assinatura do Contrato.
5.2- Os equipamentos deverão ser entregues em horário comercial no endereço:
Rua Nobre de Lacerda, n5 126, Vila Flávia, Duque de Caxias, CEP 25010-260, sem
qualquer ônus para a CONTRATANTE referente a encargos sobre frete e/ou seguro.
5.3- A empresa deverá comunicar, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência,
a data e o horário previsto para a entrega dos produtos, por escrito (e-mail da
contratante) ou pelo telefone (21) 2773-6312.

5.4- O recebimento do material estará condicionado à observância de suas
especificações técnicas, embalagens e instruções, cabendo a verificação ao
representante da CONTRATANTE.

5.5- O(s) equipamento(s) deverá(ão) ser entregue(s) na condição Plug and Play, ou
seja, devem conter todos os acessórios inerentes ao seu perfeito funcionamento,
tais como, estabilizadores de tensão, NoBreak, Transformadores de Tensão, Cabos e
etc., enfim todos os itens necessários para início imediato do uso.
5.6- O não cumprimento dos prazos deste Termo de Referência e daqueles
acordados com o órgão fiscal do contrato poderá ensejar a instauração de
procedimento administrativo com vistas à punição da empresa pelo
descumprimento contratual, com fulcro na Lei n5 8.666/93, de 21 de junho de
1993 e nas disposições pactuadas.
6. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO/RECEBIMENTO.

6.1- Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e
deverão ser entregues, devidamente protegidos e embalados adequadamente
contra danos de transporte e manuseio, acompanhados das respectivas notas

Processo nu:014/000427/2022

Fls-: w *
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Secretaria Municipal de Saúde
fiscais.

6.2- O objeto do contrato será recebido mediante verificação da qualidade e
quantidade do material. A CONTRATANTE terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis
para observações e vistoria que verifique o exato cumprimento das obrigações
contratuais.

6.3- Caberá a CONTRATADA a entrega dos equipamentos, incluindo seu transporte
e descarregamento no endereço descrito no sub-ítem 5.2.
6.4- O recebimento definitivo dos equipamentos dar-se-à 20 (vinte) dias úteis
contados do recebimento provisório. Dentro deste prazo, a CONTRATANTE deverá
certificar a qualidade e a quantidade dos equipamentos, bem como a conformidade
do material com a especificação dos mesmos. E, caso algum dos equipamentos seja
recusado dentro deste prazo, por vício ou dano, os equipamentos em desacordo
deverão ser substituídos em no máximo 10 (dez) dias úteis, contados da data da
NOTIFICAÇÃO apresentada à CONTRATADA pela CONTRATANTE, sem qualquer ônus
para o Município de Duque de Caxias.

7. DAS PROPOSTAS.
7.1- A proposta deverá ser apresentada em planilha discriminada, que deverá

conter:
7.1.1- Detalhamento do equipamento e acessórios, inclusive a marca;
7.1.2- As quantidades;
7.1.3- Valores unitários e totais por item, em algarismo e por extenso;

7.1.4- Prazo para entrega dos materiais;
7.1.5- Prazo de vencimento da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias.
7.2- A Empresa deverá ao apresentar a composição dos preços deverá considerar
todos os custos, tais como: tributos, fretes, transportes, seguros e demais despesas
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que incidam direta ou indiretamente nos preços para fornecimento e instalação do
objeto deste Termo de Referência.
7.3- A empresa deverá entregar junto com a proposta o catálogo com figuras e
descritivo dos equipamentos, incluindo a lista de acessórios integrantes para que

conste junto a proposta;
8. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO.

8.1- Para o fornecimento dos produtos será formalizado através de instrumento
Contratual, redigido pela Sub-Procuradoria de Termos e Contratos, estabelecendo
em suas cláusulas todas as condições, garantias, obrigações e responsabilidades
entre as partes, em conformidade com este Termo, bem como da proposta de
preços da empresa.
8.2- O prazo para a vigência da garantia dos equipamentos será de no mínimo de
03
(três) anos, ou seja, 36 (trinta e seis) meses, para garantir possíveis falhas, bem
como o fornecimento de peças e acessórios de reposição após a venda do(s)
referido(s) equipamento(s).
8.3- Após a homologação do certame, o licitante vencedor será convocado para a
assinatura do contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
8.4- A contratação está condicionada à verificação da regularidade dos
documentos de habilitação do vencedor, nos termos do instrumento convocatório
e da Legislação pertinente.
8.5- Quando o interessado não assinar o contrato, por não cumprimento das
disposições acima, é facultado à Administração Pública dar continuidade ao
certame, convocando os licitantes remanescentes, conforme deverá ser explicitado
no Edital.

9. DA FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA.
9.1- A entrega dos produtos será fiscalizada por servidores integrantes da Secretaria
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Municipal de Saúde de Duque de Caxias - SMSDC, os quais serão designados para o
ato pelo limo. Sr. Secretário de Saúde e deverão atestar os documentos da
despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega para fins de pagamento.

9.2- A presença da fiscalização descrita no item anterior, não diminui a
responsabilidade da empresa CONTRATADA.
9.3- Caberá aos servidores designados rejeitar totalmente, ou em parte, qualquer
produto que não esteja de acordo com as exigências ou aquele que não seja
comprovadamente original e/ou novo, assim considerado de primeiro uso, bem
como produtos com defeitos de fabricação ou vício de funcionamento.

9.4- No caso de ser necessária a troca do equipamento fornecido, os custos serão
suportados exclusivamente pela sociedade empresária, denominada CONTRATADA
sendo de sua responsabilidade recolher o material defeituoso e entregar o
substituto em até 10 (dez) úteis, devendo a substituição ser feita por material de
especificação igual à do substituído, conforme dispõe o sub item 6.4.
9.5- As eventuais trocas de equipamentos que se fizerem necessanas, deverão ser
efetuadas durante o horário de expediente da CONTRATANTE de segunda à sextafeira, das 09:00 às 17:00 horas.
9.6- O não cumprimento dos prazos deste Termo de Referência e daqueles acordados
com o órgão fiscal do contrato poderá ensejar a instauração de procedimento
administrativo com vistas à punição da empresa CONTRATADA pelo
descumprimento contratual, com fulcro nos art. 37 e 38 Lei Ne 8.666, de 21 de junho
de 1993 e nas disposições pactuadas.

1Q DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO (PRAZOS E GARANTIAS).

10.1 - Declarar, detalhadamente, a garantia dos equipamentos fornecidos, cujo
prazo não poderá ser inferior a 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da
entrega técnica/recebimento definitivo (instalação) mediante "application", com
visitas periódicas inclusas, conforme periodicidade especificada no manual do
referido equipamento.
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10.2 - A empresa CONTRATADA deverá garantir o fornecimento de peças de
reposição pelo prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) meses no pós a venda do
equipamento.
10.3 - A empresa deverá fornecer certificados de garantia, por meio de documentos
próprios, ou anotação impressa ou carimbada na Nota Fiscal respectiva.
10.4 - O termo de garantia ou equivalente deverá esclarecer de maneira objetiva
em que consiste, bem como a forma, o prazo e o lugar em que poderá ser
exercitado o ônus, a cargo do CONTRATANTE, devendo ser entregue, devidamente
preenchido pelo fabricante, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de
instalação e uso do produto.
10.5 - A CONTRATADA deve possuir canal de comunicação para abertura dos
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos
constando a descrição do problema.

10.6 - A CONTRATADA deverá apresentar declaração e/ou carta de exclusividade de
que possui assistência técnica especializada competente no Rio de Janeiro para
atender as solicitações decorrentes de possíveis falhas e/ou configurações durante o
período de garantia, principalmente, nos casos de vícios sanáveis do produto,
quantas vezes forem necessárias, conforme prazos constantes nos itens 8.2, 10.1 e
10.2.
10.7 - O relatório de atendimento técnico das ordens de serviços deverá conter as
informações relativas à descrição dos atendimentos de garantia, preenchido por
ocasião da respectiva visita ou substituição do equipamento deverá ser
disponibilizado em uma via para a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de
Caxias -SMSDC e uma via para a empresa CONTRATADA.
10.8 - A empresa deverá entregar a CONTRATADA a certificação RMS (Registro no
Ministério da Saúde) emitida pela ANVISA ou sua publicação em Diário Oficial.

10.9 -Certificação de conformidade com a norma: NBR IEC 60601 -INMETRO.
10.10 . Poderá ser apresentada a declaração de isentos de registro, afim de facilitar
a apresentação de propostas, caso não seja obrigatória;
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11 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

11.1- Responsabilizar-se por danos causados a qualquer agente, que sejam
provenientes de falha no funcionamento, redução em níveis de proteção ou
segurança.
11.2- Executar fielmente o fornecimento,
quantidades pactuadas, de acordo com
DETALHAMENTO deste termo de referência.

entregando os produtos nas
as exigências constantes no

11.3- Cumprir as orientações da Contratante quanto às especificações dos produtos,
conforme DETALHAMENTO no Anexo 1.
11.4- Acatar todas as exigências legais da Secretaria Municipal de Saúde de
Duque de Caxias - SMSDC, sujeitando-se à sua ampla e irrestrita fiscalização,
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas,
durante todo o período de garantia dos produtos.

11.5- Substituir os produtos, desde que comprovada à impossibilidade ou
impropriedade da sua utilização, por defeito de fabricação, vícios ou incorreções
resultantes da fabricação ou dos materiais empregados sem ônus para a Secretaria
Municipal de Saúde de Duque de Caxias - SMSDC, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
11.6- Manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas para a sua contratação.
11.7- Fornecer equipamentos novos, de primeiro uso, e que estejam na linha de
produção atual do fabricante conforme especificações deste Termo de Referência e
sua proposta, necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além
de fornecer bens de qualidade, quantidade e demais especificações do objeto no
que tange a qualidade dos materiais utilizados, cores e formatos determinados
neste Termo de Referência e em sua proposta;
11.8- Fornecer, juntamente com os equipamentos, todos os manuais a eles
relacionados, em idioma Português/Brasil.
12
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11.9- Colocar à disposição da CONTRATANTE todos os melOs necessários à
comprovação da qualidade e operacionalidade dos equipamentos fornecidos,
permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações do Termo de

Referência e seus anexos.

11.10- Declarar, detalhadamente, a garantia dos equipamentos fornecidos, cujo
prazo não poderá ser inferior a 36 (trinta e seis) meses, com assistência técnica,
disponibilizando a CONTRATANTE acesso à sua central de atendimento onde serão
registrados os pedidos de garantia do equipamento, contados a partir do
recebimento definitivo.

11.11- Assumir todos os ônus decorrentes da execução da garantia e assistência
técnica e responsabilizar-se pela perfeita execução de todas as obrigações delas
decorrentes.
11.12- A omissão de qualquer despesa ou custo necessário à perfeita execução do
objeto deste contrato será interpretada como não existente ou já incluída nos
preços, não podendo a CONTRATANTE pleitear quaisquer acréscimos não
constantes da proposta comercial.
11.13- Informar imediatamente ao CONTRATANTE as alterações de dados, como,
por exemplo, endereços, telefones, nome de representantes, que possam
influenciar a comunicação do CONTRATANTE com a CONTRATADA.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

12.1- Designar servidores para comporem a Comissão de Fiscalização, os quais irão
proceder ao aceite nos serviços executados.
12.2- Rejeitar os produtos que não atendam aos requisitos constantes das
especificações constantes do Termo de Referência.

12.3- Efetuar o pagamento na forma e prazo estabelecidos no contrato, mediante
as notas fiscais devidamente atestadas e o competente processo administrativo de
pagamento nas condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
13
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12.4- Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades constantes nos produtos, para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias no prazo de 10 (dez) dias úteis.
12.5- Exigir todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA de acordo com as
cláusulas ou documento correspondente, e os termos de sua proposta.
12.6- Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura
fornecida pela CONTRATADA, em conformidade com a legislação aplicável.

13 DAS PENALIDADES.

13.1. Comete infração administrativa nos termos dos art. 86 e 88 Lei nI2 8.666,
de 1993, a Contratada que:
13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações
assumidas em decorrência da contratação;
13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
13.1.3. Fraudar ou falhar na execução do contrato;
13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
13.1.5. Cometer fraude fiscal;
13.1.6. Não mantiver a proposta
13.1.7. Não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
13.1.8. Não entregar a documentação exigida no edital;
13.1.9. Apresentar documentação falsa;
13.1.10.
Não mantiver a proposta;

13.2. 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:

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
II - não entregar a documentação exigida no edital;
III - apresentar documentação falsa;
VI - causar o atraso na execução do objeto;
V - não mantiver a proposta;
VI - falhar na execução do contrato;
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VII - fraudar a execução do contrato;
VIII - comportar-se de modo inidôneo;
IX - declarar informações falsas; e
X - cometer fraude fiscal.
13.3. As sanções descritas no caput também se aplicam aos integrantes do
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados,
não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com
justificativa recusada pela administração pública.
13.4. As sanções serão registradas e publicadas no Boletim Oficial do Município
de Duque de Caxias e no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas
(CEIS).
13.5. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no
subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, às seguintes sanções:
13.5.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
13.5.2. 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;
13.5.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total
do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
13.5.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no
mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma
proporcional à obrigação inadimplida;
13.5.5. 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;

13.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n5 8.666, de
1993, a Contratada que:
13.6.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
13.6.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação;
13.6.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
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13.7. 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 n9 8.666, de
1993.
13.8. 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.

14 DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO.

14.1. Após a celebração do instrumento contratual, competirão ao Secretário
Municipal de Saúde ordenador da despesa a imediata designação da Comissão de
Fiscalização que será composta por 01 (um) Gerente e mais 03 (três) Servidores,
sendo 01 (um) Fiscal e 02 (dois) suplentes, para atuarem em eventual ausência ou
impedimentos, efetuada por meio de Portaria, com a publicação no Boletim Oficial
do Município, contendo nome completo, cargo e matrícula dos servidores que
responderão diretamente pelo acompanhamento e fiscalização da execução do
objeto contratado.

14.2- As responsabilidades atribuídas ao Gerente e ao Fiscal do Contrato estão
determinadas nos artigos 37 e 39 do Decreto Municipal n9 7.349 de 2019 e
também na Instrução Normativa específica, publicada pela Secretaria Municipal de
Controle Interno e disponível na intranet da Prefeitura Municipal de Duque de
Caxias -PMDC.

15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

15.1- Para a efetivação do pagamento fica a CONTRATADA obrigada a
apresentação dos documentos constantes no Decreto n9 7.349/19 e suas eventuais
alterações.
15.2- O pagamento se dará mediante aceite na nota de empenho e atesto,
realizado por funcionários da equipe fiscalizadora do contrato, na nota fiscal
eletrônica, relativo ao equipamento/bem efetivamente entregue e instalado.
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15.3- A liquidação da despesa somente se perfectibiliza com a entrega dos
equipamentos/bens, segundo as cláusulas contratuais e à vista dos documentos
fiscais correspondentes e demais documentos exigidos em contrato e nos
regulamentos legais, conforme o Anexo I do Decreto n9 7.349/19 e suas eventuais
alterações.
15.4- Para o registro da despesa, o Gerente do Contrato deverá encaminhar à
SMFP, 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 seis 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).

15.5- O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por meio de ordem
bancária contra qualquer entidade bancária, indicada na proposta devendo para
isto, ficar explicitado: o nome do banco, agência, localidade e número da conta
corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
15.6- Na hipótese de pagamento antecipado, será feito o respectivo e proporcional
desconto do valor da fatura apresentada para pagamento "pro rata die" do valor
da obrigação, a razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme alínea "d, do inciso
XIV, do artigo 40 da Lei Federal n9 8.666, de 21 dejunho de 1993.

15.7- Na hipótese de pagamento posterior ao vencimento da obrigação, será feita
a respectiva e proporcional compensação do valor da fatura apresentada para
pagamento "pro rata die" do valor da obrigação, a razão d 1% (um por cento) ao mês,
conforme alínea "d", do inciso XIV, do artigo 40 da Lei Federal n9 8.666, de 21 de
junho de 1993.
15.8- Após o efetivo pagamento e, tratando-se de aquisição de material
permanente o processo será encaminhado ao Departamento de Patrimônio da
SMA para tombamento dos itens, retornando a SMFP para as devidas conferências
e anotações no Ativo Imobilizado da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias.
15.9- A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias - SMSDC, reserva-se
o direito de suspender o pagamento se os fornecimentos estiverem em
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desacordo com as especificações constantes no presente Termo de Referência.
15.10- Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de
liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou
correção monetária (quando for o caso).

15.11. Para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, poderá a PMDC
promover o reajuste dos preços registrados, que deverá retratar a variação efetiva do
custo de produção nos termos do art. 40, XI, da Lei 8.666/1993;

16. DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
16.1. O contrato oriundo desta aquisição obedecerá ao seguinte cronograma físicofinanceiro:
16.2. A entrega será efetuada em evento único no dia acordado entre as
partes dentro do prazo estabelecido neste Termo de Referência, motivo pelo qual
o referido cronograma está dispensado.

17. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E DEMAIS EXIGÊNCIAS.
17.1- Os itens ofertados devem ser de fabricação e comercialização continuada;
17.2- A CONTRATADA deverá apresentar registro na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA, como disposto na RDC n9302, de 13 de outubro de
2005.

18. DO VALOR ESTIMADO.
18.1. O custo estimado foi apurado à partir de Pesquisa de Mercado que comporá
o mapa de preços constante no processo administrativo, elaborado em orçamentos
recebidos de Empresas Especializadas ou mediante consulta ao Subsistema de
Preços Praticados - SISPP do SIASG ou outro meio previsto na legislação pertinente.

19. DA ADJUDICAÇÃO.
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19.1. A licitação será na modalidade por lotes, visto que se pretende adquirir itens
que no seu contexto geral são de diferentes naturezas, tendo a certeza que
separando em lotes, poderá gerar aos licitantes ganhadores, uma maior economia
de escala que, certamente, será traduzida em menores preços em sua proposta
global, além de garantir o cumprimento do cronograma de entrega proposta no
edital, afim de não comprometer todo o planejamento da Secretaria Municipal de
Saúde de Duque de Caxias - SMSDC.

20. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
20.1. Dotação Orçamentária:

Unidade
Orçamentária
1491
1491

Programa de
Trabalho
10 302 0018 2555
10 302 0018 2555

Elemento de
Despesa
4490 5200
4490 5200

Fonte de
Recursos
103
109

21. DO PROCESSO LICITATÓRIO.
21. 1 - As condições de habilitação dos licitantes, entendidas como habilitação
jurídica, regularidade social e trabalhista, qualificação técnica e qualificação
econômico- financeira, serão contempladas no Edital Licitatório, respeitando-se as
peculiaridades de cada contratação e limitando-se ao disposto nos Art. 27 a 33 da
Lei Federal n? 8.666/1993.

21. 2 - A apresentação e o critério de julgamento das propostas de preços serão
considerados no momento da elaboração do Instrumento Convocatório, devendo
respeitar métodos objetivos, aspectos legais e princípios do Direito, pertinentes à
modalidade licitatória escolhida.
22. DA RESCISÃO CONTRATUAL.
22.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados no processo
administrative próprio, assegurados o direito da ampla defesa e do contraditório.
22.2. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I- O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

Processo nü:014/üü0427/2022

F|S': W
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Secretaria Municipal de Saúde
II-

O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

III- A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade do fornecimento nos prazos estipulados;
IV- O atraso injustificado do fornecimento;

V- A paralização do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;
VI- 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, não admitidas no contrato;
VII- O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VIII- O cometimento reiterado de faltas na suaexecução, anotadas na forma do
Parágrafol°do artigo 67 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho dei 993.

IX- A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

X-

A dissolução da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO;

XI- A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
empresa, que prejudique a execução do contrato;
XII- Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que
está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato;

XIII- A ocorrência de caso fortuito ou de
comprovada, impeditiva da execução do contrato;

força

maior,

regularmente

XIV- O descumprimento do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n^
8.666, de 21 dejunho de 1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
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23. DA SUBCONTRATAÇÃO

23.1. Não será admitida a subcontratação do objeto.
24. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO E COOPERATIVAS
24.1. Não será admitida a participação de consórcio e cooperativas.

25. TERCEIRO SETOR
25.1. Não será permitida a participação de terceiro setor
Duque de Caxias, 01 de junho de 2022.
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