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TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR  

 

NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21/06/93. 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICO, 

LABORATORIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE. 

 

Justificativa: Justifica-se a presente solicitação, tendo em vista a necessidade da urgente em 

atender as unidades de saúde do município de Itupiranga, cujas demandas são contínuas, 

portanto destaca-se a importância a realização do fornecimento de materiais médico-hospitalares 

para uso em ações de prevenção, ainda atender às necessidades da Secretaria Municipal de 

Saúde, em caráter de emergência. Portanto na falta desses itens poderá gerar um problema, ou 

seja, pode causar danos a saúde pública. Portanto é notório a importância da aquisição dos 

itens acima especificados. 

 

Motivação: Os equipamentos médicos hospitalares envolvem o diagnóstico e recuperação do 

paciente. Os insumos hospitalares são itens de uso único, descartáveis, perecíveis ou não 

duráveis. Como por exemplo, os medicamentos, lâminas de bisturis, máscaras, toucas, seringas 

e etc. os equipamentos médicos hospitalares, os insumos devem ser adquiridos periodicamente e 

descartado após o uso.  

Após analisar a necessidade em caráter de urgência, na aquisição dos itens acima especificados, 

vimos que seria mais vantajosa economicamente para esta Secretaria Municipal de Saúde, a 

contratação de uma empresa que possa executar os serviços de fornecimento do objeto em 

questão.  

Dessa forma, a pessoa jurídica prestará serviços como fornecedor do produto acima citado em 

caráter de urgência devido à necessidade objeto deste expediente. 

Como o serviço é essencial, podemos lançar mão de uma licitação através de pregão, sendo esta 

uma contratação conveniente, que possa atender esse serviço público essencial.  

Destarte, em razão da necessidade, e dos fatos em questão, da regularidade e disposição a 

prestar esses serviços na condição proposta. 

 

https://www.mobiloc.com.br/hospitalar-domiciliar/descartaveis-coronavirus/
https://www.mobiloc.com.br/hospitalar-domiciliar/descartaveis-coronavirus/mascara-descartavel-dupla/
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DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

Portanto, os serviços de saúde compõem o rol de garantias constitucionais e estão intimamente 

ligados à dignidade da pessoa humana. Logo, cabe transcrever o que dispõe o art 196 e o art 197 

da Carta Magna. 

Art.196 “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas econômicas que visem a redução dos riscos de 

doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário ás ações 

e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 

 Art. 197 “ são de relevância pública as ações e serviços de saúde, 

cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser 

feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física 

ou jurídica de direito privado”. 

 

Considerando que, na forma do Artigo 5º, caput, da Constituição da República 

Federativa do Brasil, o direito à vida é um Direito Fundamental. 

Visto que, na forma do Artigo 6º, caput, da Constituição da República Federativa do 

Brasil, a saúde e a assistência aos desamparados são Direitos Sociais. 

Considerando que, na forma do Artigo 23, incisos I e II, da Constituição da República 

Federativa do Brasil, é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, zelar pela guarda da Constituição, das Leis, cuidar da saúde e assistência 

pública. 

Considerando que, na forma do art. 30, incisos I e II da Constituição Federal, compete 

aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e 

a estadual no que couber. 

Dessa forma ainda no Artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, a 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

Considerando que, na forma do Artigo 197 da Constituição da República Federativa 

do Brasil, são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público 

dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoas físicas e 

jurídicas de direito privado. 

Considerando que, de acordo com a Lei Orgânica do Município, a saúde é direito de 

todos os munícipes e dever do Poder Público, assegurado mediante políticas sociais, 

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-niteroi-rj
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econômicas e ambientais, que visem à prevenção e à eliminação do risco de doenças e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação da Saúde, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiências. 

Destacando que a omissão do Município de Itupiranga poderá gerar graves danos à 

saúde coletiva e a responsabilização de seus agentes e do próprio Estado decorrente dessa 

omissão.  

    Nota-se, pelas razões fáticas acima apresentadas, a necessidade desta contratação. E 

em razão da possibilidade diante do valor estar dentro do limite permitido para contratação 

através de pregão eletrônico, sugiro que seja realizada.  

    Deste modo, sujeitamos nossa justificativa a Vossa Senhoria para que, entendo ser ela 

sustentável, ratifique nossas razões e determine a contratação da empresa, tendo em vista que 

isto, além de respaldo por lei, respeita todos os princípios norteadores da Administração 

Pública. 

Diante do exposto, em razão do dever de garantir os serviços de saúde pública, o nosso 

município não poderá ser omisso, tão pouco adiar contratações necessárias para conter atender a 

população Itupiranguense, logo, o município de Itupiranga deve buscar leis nos princípios 

norteadores da Administração Pública como forma de solução que vá ao encontro do interesse 

público. Assim, verificando os prejuízos que podem ocorrer para os indispensáveis serviços de 

saúde, temos que, neste momento e de vida transitoriedade da situação, portanto a melhor 

solução é por meio de LICITAÇÃO através de Pregão. 

DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

  

 A execução dos serviços a serem contratados deverão ser realizados no Hospital 

Municipal de Itupiranga e demais unidades de Saúde do Município. 

 A data prevista para a execução dos serviços, estimada inicialmente, deve ser 

confirmada pela Contratada diretamente a Secretaria Municipal de Saúde, sendo que qualquer 

alteração na data prevista deve ser comunicada previamente à unidade pela Contratada, com no 

mínimo 2 (dois) dias úteis de antecedência, respeitado o prazo máximo de entrega previsto neste 

Termo de Referência. 

 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos no 

prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da   notificação da contratada, às suas custas, sem 

prejuízo da aplicação das penalidades. 

 São de responsabilidade da Contratada as despesas decorrentes da execução do objeto, 

não cabendo à contratante o pagamento de tais custos. 

 A Contratada deverá responder integralmente qualquer dano causado a terceiro no 
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decorrer da execução contratual. 

 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 As despesas decorrentes da presente contratação serão suportadas pela seguinte dotação 

orçamentária: 

     EXERCÍCIO: 2022 

 

Dotação Orçamentária 

10.302.0013 2.041 Média e Alta Complexidade – MAC 

10.301.0015.2.038- PAB 

10.302.0013.2041- LAB. ANALISE HMI 

10.122..0002.2.032- FUNDO MUNICIPAL 

10.301.0015.2040 ODONTO 

 

Classificação Econômica 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

Subelemento 

3.3.90.30.36 – Material Hospitalar 

 

 

DO CONTRATO E DAVIGÊNCIA 

 

 O contrato decorrente do presente procedimento terá vigência de 12 (DOZE) meses, 

contados da data de sua assinatura, podendo ser aditado nos limites do art. 57 da Lei 8.666/93, 

nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/1993. 

 

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Os direitos e responsabilidades dos contratantes estão definidos nos artigos 60 a 79, da 

Lei Federal n° 8.666/93, e em especial: 

 

 DA CONTRATANTE: 

 

a. Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel cumprimento do objeto; 

b. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo 

com as cláusulas contratuais durante a vigência do respectivo contrato; 

c. Comunicar prontamente à CONTRATADA qualquer anormalidade no objeto deste 

instrumento, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e 

condições estabelecidas no Termo de Referência; 

d. Honrar como compromisso financeiro previsto no contrato, desde que cumpridas todas as 

formalidades e exigências ali consignadas; 

e.  Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor especialmente 

designado, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/1993: 
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DA CONTRATADA 

 

f.  Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação exigidas; 

g. Executar os serviços na forma prevista no presente instrumento, de forma pontual, sob pena 

de aplicação de multa no mesmo valor do plantão, além de outras penalidades e comunicação ao 

Conselho de Classe Competente; 

h. Responder perante terceiros por eventuais danos causados.  

 

DO PAGAMENTO 

 O pagamento será efetuado pelo contratante em favor da contratada mediante ordem 

bancária a ser depositada em Conta Corrente, até 10 (dez) após a apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato, sempre no mês subsequente à 

prestação dos serviços. 

 Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das 

guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda 

Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original 

ou em fotocópia autenticada. 

 O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, 

os serviços fornecidos estiverem em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

 O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 

multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato. Nenhum 

pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente deliquidação qualquer 

obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação 

financeira por atraso depagamento. 

 

DO ACOMPANHAMENTO EFISCALIZAÇÃO 

 

 Competirá à CONTRATANTE proceder o acompanhamento, controle e fiscalização dos 

serviços constantes do objeto, pelo que designará representante responsável, na forma da Lei nº. 

8.666/93. 

 

 DAS PENALIDADES 

 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem 

justificativas aceitas pela Administração, resguardados os procedimentos legais pertinentes, 
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poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, as sanções administrativas de advertência, multas 

e impedimento de  contratar com a União, a critério da Administração; 

 As sanções administrativas serão aplicadas de acordo com a gravidade das infrações 

cometidas pela contratada, nos seguintes casos: 

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-

recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo 

da Administração; 

II – multa no mesmo valor do valor do plantão pelo dia que faltar; 

III - Impedimento de licitar e contratar com o poder público, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, para as hipóteses previstas no art. 7° da Lei 10.520/2002, c/c o Art. 28 do Decreto 

nº 5450/2005. 

DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 

 

              Os serviços serão prestados no município de Itupiranga, onde a referida empresa 

disponibilizará o produto de forma imediata terá todo apoio necessário para realização dos 

trabalhos. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

              Deste modo, solicitamos a Vossa Senhoria que, apreciando todos os documentos e 

circunstâncias que acercam a contratação em questão, tome as devidas providências quanto à 

contratação em apreço, indicando ainda as demais providências jurídicas a serem tomadas sobre 

o assunto. 

 

 


