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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA 

SESECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 
1. DO OBJETO 

1.1 O presente termo de referência tem por objeto determinar as condições que disciplinarão a CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADORES PULMONARES)  

PARA OS LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA QUE SERÃO INSTALADO NO CENTRO DE 

EMERGÊNCIA QUE SERVIRÁ DE HOSPITAL BASE,  PARA COMBATER O AGRAVAMENTO DA PANDEMIA 

COVID-19 NO MUNICÍPIO . Conforme especificações constantes no presente Termo de Referência. 

1.2 A aquisição será realizada mediante DISPENSA POR EMERGÊNCIA, RESPALDADOS EM DECRETOS 

ESTADUAIS E MUNICIPAIS, MEDIANTE A SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E DA LEI Nº13.979 DE 06 

DE FEVEREIRO DE 2020, anexo ao processo. 

1.3   Será aferido pelo critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM conforme condições deste Termo de 

Referência e tabela abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

 

1 

VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO COM CAPACIDADE DE 

VENTILAR PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS. VENTILADOR MECÂNICO 

MICROPROCESSADO; COM TELA GRÁFICA COLORIDA; PARA USO EM 

PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS; QUE PERMITA SUPORTE 

VENTILATÓRIO INVASIVO E NÃO INVASIVO COM COMPENSAÇÃO DE 

VAZAMENTO. MODOS VENTILATÓRIOS: VOLUME CONTROLADO, PRESSÃO 

CONTROLADA, ASSISTIDO/CONTROLADO (A/C), VENTILAÇÃO MANDATÓRIA 

INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV), VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA (CPAP), 

PRESSÃO DE SUPORTE, ESTRATÉGIA VENTILATÓRIA QUE PERMITA 

VENTILAÇÕES ESPONTÂNEAS EM DOIS NÍVEIS DE PRESSÃO DISTINTOS DE 

FORMA SINCRONIZADA.  

ESTRATÉGIA VENTILATÓRIA ASSISTIDA/CONTROLADA QUE PERMITA 

VENTILAR A PRESSÃO CONTROLADA COM VOLUME CORRENTE ALVO, 

ESTRATÉGIA VENTILATÓRIA ESPONTÂNEA QUE PERMITA VENTILAR À 

PRESSÃO COM VOLUME CORRENTE ALVO. DEVERÁ APRESENTAR NO 

MÍNIMO OS SEGUINTES PARÂMETROS AJUSTÁVEIS ATRAVÉS DE BOTÕES 

E/OU TECLAS: VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, PRESSÃO 

INSPIRATÓRIA, PRESSÃO DE SUPORTE, PEEP COM CAPACIDADE DE 

ALCANÇAR O VALOR DE 45CMH20, TEMPO INSPIRATÓRIO, FLUXO 

CONTROLADO,  COM CAPACIDADE DE ALCANÇAR O VALOR DE 150LPM, FIO2 

COM CAPACIDADE DE AJUSTAR VALORES ENTRE 21% E 100%, 

SENSIBILIDADE EXPIRATÓRIA COM CAPACIDADE DE ALCANÇAR O VALOR DE 

45% DO FLUXO INSPIRATÓRIO. ESPONTÂNEO, CONTROLE DO TEMPO DE 

SUBIDA (RISE TIME), SENSIBILIDADE INSPIRATÓRIA (TRIGGER) A FLUXO DE 

0.2 A 9L/MIN E/OU A PRESSÃO DE -0.5 A - 15CMH2O. DEVERÁ POSSUIR: 

PAUSA INSPIRATÓRIA e PAUSA EXPIRATÓRIA, VENTILAÇÃO DE APNÉIA 

PROGRAMÁVEL PARA OS MODOS ESPONTÂNEOS, MECANISMO MISTURADOR 

AR/OXIGÊNIO INCORPORADO INTERNAMENTE AO VENTILADOR, TELA 

UNID 20 
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GRÁFICA COLORIDA COM DIMENSÃO NÃO INFERIOR A 12 POLEGADAS, 

SENSOR DE FLUXO PERMANENTE E INCORPORADO INTERNAMENTE AO 

VENTILADOR. MONITORIZAÇÃO DOS SEGUINTES PARÂMETROS ATRAVÉS DE 

MOSTRADORES ALFANUMÉRICOS: VOLUME CORRENTE EXPIRADO, VOLUME 

MINUTO ESPONTÂNEO, RESISTÊNCIA ESTÁTICA, COMPLACÊNCIA ESTÁTICA, 

PRESSÃO MÁXIMA, PRESSÃO MÉDIA, PRESSÃO DE PLATEAU, PEEP, 

FREQUÊNCIA, RELAÇÃO I:E FIO2, AUTO-PEEP, PEEP TOTAL, ALARMES 

ÁUDIOVISUAIS PARA AS SEGUINTES OCORRÊNCIAS: ALTA E BAIXA PRESSÃO 

DE VIAS AÉREAS, ALTO E BAIXO VOLUME CORRENTE, ALTA FREQUÊNCIA, 

APNÉIA, FIO2, VENTILADOR INOPERANTE FALHA DE ENERGIA, BATERIA 

BAIXA. BATERIA INTERNA: RECARREGÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA 

PARA 30 MINUTOS DE FUNCIONAMENTO. TENSÃO ELÉTRICA DE 110V/60 

HZ, COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA PARA BATERIA. PERMITINDO 

MONTAGENS EM PEDESTAL PRÓPRIO, E EM PAREDES. O VENTILADOR 

POSSUI TELA GRÁFICA QUE PERMITA A DIFERENCIAÇÃO DE TODAS AS 

FASES DO CICLO CONTROLADO E ESPONTÂNEO; O VENTILADOR DEVE 

POSSUIR VÁLVULA EXPIRATÓRIA QUE PERMITA O CONTROLE AUTOMÁTICO 

DE PRESSÕES INDESEJÁVEIS QUE OCORREM DEVIDO À DEMANDA 

ESPONTÂNEA DO PACIENTE DURANTE OS CICLOS CONTROLADOS; O 

VENTILADOR DEVE POSSUIR MODO DE ESPERA (STAND-BY), O VENTILADOR 

DEVE APRESENTAR CAPACIDADE PARA ATUALIZAÇÃO DE DEVE POSSUIR 

SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO QUE FAÇA A COMPENSAÇÃO DA 

COMPLACÊNCIA E A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DO CIRCUITO DO 

PACIENTE; COMO TAMBÉM, O DIAGNÓSTICO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO. 

DEVE POSSUIR INDICADOR DE HORAS DE OPERAÇÃO PARA CONTROLE DA 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA. O VENTILADOR DEVE POSSUIR 

RECOMENDAÇÃO FORMAL PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA EM PERÍODO NÃO INFERIOR A 5.000 HORAS; O VENTILADOR 

DEVE POSSUIR SOFTWARE DE INTERFACE COM O USUÁRIO NO IDIOMA 

PORTUGUÊS. 

1.4  Os equipamentos deverão obrigatoriamente estar em perfeita embalagem de boa qualidade, contendo todas 

as informações exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais 

competentes. 

1.5 Os equipamentos deverão possuir obrigatoriamente selo do INMETRO pertinentes, bem como seus Registros; 

A contratada deverá informar empresa prestadora de ASSISTÊNCIA TÉCNICA aos equipamentos no Estado do Rio 

de Janeiro. 

1.6 Os Equipamentos deverão estar acompanhados de MANUAL DE INSTRUÇÃO em português; 

1.7 Garantia contra vícios e defeitos: O prazo de garantia do produto deverá ser de 12 (doze) meses, contados da 

data de entrega. A data de fabricação e o prazo de validade do produto deverão constar na embalagem do 

mesmo e, caso o produto não atenda ao solicitado, deverá ser substituído em no máximo 10 (dez) dias úteis. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 
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2.1 Justifica-se a aquisição em caráter EMERGENCIAL, tendo em vista o agravamento da pandemia do COVID-19 

(CORONA-VÍRUS), em consonância com a LEI Nº13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E POR MEIO DOS 

DECRETOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS E NOTA TÉCNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO onde foi 

decretado ESTADO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA. 

2.2 A aquisição dos equipamentos é extrema importância, para utilização nos leitos de UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA, que serão criados no Centro de Emergência, onde servirá de Hospital Base para o tratamento 

da COVID-19. 

2.3 Diante da EMERGÊNCIA de se criar leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), pois o município não 

dispõe de leitos e sim um convênio com a Santa Casa Local, que dispõe de 6 leitos de Unidade de Pacientes 

Graves (UPG).  

2.4 O Município vem adotando todas as medidas possíveis e necessárias para também conter o avanço deste novo 

vírus, medidas essas também adotadas pelos principais países impactados pela pandemia e utilizadas pela 

OMS. 

2.5 A contratação é respaldada pela EMERGÊNCIA DA LEI Nº13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, onde em seu 

texto diz:  

Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

de que trata esta Lei. 

§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto 

perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 

3. DA PROPOSTA  

3.1 Na proposta de preço deverão constar a descrição detalhada do item cotado, valor unitário e total, em moeda 

nacional, além da marca do produto, quando obrigatório, já considerando todas as despesas com tributos, 

transportes e demais custos que incidam direta ou indiretamente, validade da proposta não inferior a 60 

(sessenta) dias, número da conta corrente, agência e nome do Banco para pagamento, conforme especificações 

constantes no edital. 

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO FORNECIMENTO 

4.1 O fornecimento deverá ser realizado de forma integral, mediante Nota de Empenho a ser emitida, indicando a 

descrição, quantidade, marca e preço dos materiais, de acordo com as condições estabelecidas neste termo de 

referência, no prazo máximo de 5 dias. 

4.2 Local de Entrega: A entrega deverá ser feita no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de São João da 

Barra, situada na Rua São Benedito, nº 512, Centro, São João da Barra/RJ, de segunda a sexta, de 10 Às 17h. 

4.3 Caberão a Secretaria de Saúde, o controle do cumprimento do prazo de entrega, por parte da contratada, 

devendo informar os casos de descumprimento para fins de análise de aplicação de sanções administrativas. 

4.4 No momento da entrega, a empresa vencedora deverá esperar pela conferência do bem pela comissão de 

recebimento, no que diz respeito à quantidade, qualidade, e especificações constantes neste termo, sendo que 

eventuais trocas ou complementação de quantidades deverão ser feitas no prazo de até 10 (dez) dias, sempre em 

acordo com a anuência da Administração Municipal. 
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5. DO VALOR ESTIMADO  

5.1 O valor total estimado dos itens deverá ser levantado por meio de ampla pesquisa de mercado, bem como 

banco de preços e atas da administração pública, conforme orientação da instrução normativa Nº03/2017 pelo 

Município de São João da Barra, através de seu Departamento de Compras. 

5.2 A despesa do contrato correrá à conta dos recursos consignados em dotação orçamentária prevista no 

Orçamento da Secretaria Municipal de São João da Barra. 

 

6. DO PAGAMENTO 

6.1 O pagamento será efetuado à CONTRATADA de acordo com as ordens de fornecimento, mediante apresentação 

da Nota Fiscal/Fatura a CONTRATANTE, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do(s) material (is), 

desde que não haja fator impeditivo por parte da licitante adjudicada.  

6.2 Por ocasião da apresentação da nota fiscal, a licitante vencedora deverá anexar a cópia da CND obtido junto ao 

INSS, bem como do CRF, obtido perante o FGTS (CEF), dentro dos seus respectivos prazos de validade. A não 

apresentação dos documentos citados implicará na retenção do pagamento. 

6.3 Nenhum pagamento será efetuado à empresa vencedora enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser 

compensada com os pagamentos pendentes, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

6.4 Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer documento, por culpa da fornecedora, o prazo de 30 

(trinta) dias recomeçará a ser contado a partir da data da respectiva reapresentação. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 Realizar o fornecimento decorrente desta contratação na forma e condições determinadas neste Termo de 

Referencia. 

7.2 Manter, durante todo o prazo de execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na fase de habilitação da licitação. 

7.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionada ao fornecimento, sendo 

de inteira responsabilidade do fornecedor a contratação de funcionários necessários à perfeita execução do 

fornecimento. 

7.4 Receber os valores que lhe forem devidos pelo fornecimento dos produtos, na forma disposta neste Termo de 

Referência. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 Requisitar o fornecimento dos materiais, na forma prevista neste Termo de Referencia.  

8.2 Exigir do fornecedor, o fiel cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação. 

8.3 Verificar a manutenção pelo fornecedor das condições de habilitação estabelecidas na licitação. 

8.4 Aplicar penalidades ao fornecedor, por descumprimento contratual. 

8.5 Efetuar o pagamento ao fornecedor, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos neste Termo 

de Referência. 
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9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE 

9.1  Prazo de vigência deste CONTRATO será de 30 DIAS a iniciar-se-á na data de assinatura.  

9.2 Durante sua vigência, os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e 

devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8666/93 ou de 

redução dos preços praticados no mercado. 

 

10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

10.1 Apresentação de atestado de capacidade Técnica ou Certidão por pessoa jurídica de Direito Público ou 

Privado (no último caso, o atestado deverá ter firma reconhecida), apresentado em papel timbrado do emitente, 

que comprove que a Empresa forneceu ou está fornecendo de maneira satisfatória e a contento, produtos da 

natureza e vulto similares, com características técnicas, quantidade e prazos compatíveis com o objeto contratado, 

conforme Art. 30 da Lei Federal nº8666/93 e alterações posteriores; 

10.2 Os equipamentos deveram constar obrigatoriamente selo do INMETRO. 

10.3 Comprovação de que o vencedor forneceu, sem restrição, produto igual ou semelhante ao indicado no Termo 

de Referência.  

10.4 A comprovação será feita por meio de apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado, devidamente assinado, 

carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão comprador.  

a) Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária/Licença de Funcionamento) da empresa vencedora, expedido pela 

Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal. 

b) Autorização de Funcionamento da empresa licitante, expedida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária e cópia da publicação no “Diário Oficial da União”, conforme exigido pela Lei Federal nº. 6.360/76 (art.  

Decreto Federal nº. 8.077/2013, Resolução RDC/Anvisa nº 16/2014 e nº 275/2019. d) Certificado de Registro do 

equipamento, emitido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

 

 11. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.1 Na forma que dispõe o art. 73, inciso II, da Lei nº8666/93, o objeto será recebido: 

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material e consequente com a 

especificação. 

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. 

11.2 O recebimento dos produtos na forma estabelecida nos itens anteriores é considerado como RECEBIMENTO 

PROVISÓRIO DOS PRODUTOS. O comprovante de recebimento dos produtos por servidor responsável e/ou 

Almoxarifado da Secretaria solicitante, em canhotos de nota Fiscal ou quaisquer comprovante de recebimento, não 

indica o Recebimento Definitivo pelo mesmo. Este se dará somente após a conferência detalhada dos produtos, 

considerando os seguintes itens, conforme cada caso: 

* Condição da embalagem dos produtos, que deve estar em prefeito estado e não violada; 

* Confrontação entre os produtos, em consonância com as especificações expressas neste Termo e os produtos 

entregues; 

* Produtos em perfeito estado. 
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11.3 Não sendo atendidas as condições para recebimento, a secretaria solicitante através do almoxarifado 

solicitará à Empresa Fornecedora a troca do produto, no prazo máximo de 10 (dez) dias, somando-se a este o 

prazo que lhe faltava quando da entrega do produto. 

11.2.2 Só haverá recebimento definitivo do produto, após a análise das especificações, da quantidade e da 

qualidade do material, resguardando-se à secretaria solicitante o direito de não aceitar o produto cuja qualidade 

seja comprovadamente baixa.  

11.2.3 Concluído que o produto fornecido é de baixa qualidade, após relatório comprobatório do Almoxarifado o 

fiscal da ata ou Comissão de Recebimento, a Administração Pública poderá aplicar as penalidades previstas em Lei, 

no presente Termo de Referência. 

 

12. DAS PENALIDADES 

12.1 O descumprimento das obrigações assumidas nesta aquisição e das obrigações contratuais sujeitará a(s) o 

fornecedor (a) garantida a prévia defesa, às seguintes sanções: 

12.1.1 Advertência; 

12.1.2 Pelo atraso injustificado na entrega do item objeto da aquisição, será aplicada multa de 0,33% (trinta e três 

centésimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela inadimplida da obrigação, limitada a 30 

(trinta) dias, a partir dos quais será causa de rescisão contratual. Contar-se-á o prazo a partir do término da data 

fixada para a entrega do item, ou após o prazo concedido às correções, quando o objeto solicitado estiver em 

desacordo com as especificações requeridas; 

12.1.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da parcela inadimplida, nos casos de qualquer 

outra situação de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 

12.1.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

12.1.5 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, na forma da lei; 

12.1.6 Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o termo de contrato, 

deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 

modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, também ficará 

impedido de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais. 

12.2 As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais, facultada a defesa prévia do 

interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da notificação. 

 

13 DA FISCALIZAÇÃO  

13.1 O gerenciamento e a fiscalização da contratação caberão ao titular da Secretaria Municipal de Saúde de 

São João da Barra/RJ, que determinará o que for necessário para regularização de faltas, nos termos do art. 67 da 

lei Federal nº8666/93 e, na sua falta ou impedimento ao seu substituto. 
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13.2 O Município fiscalizará a execução, através da: COMISSÃO DE RECEBIMENTO, DESIGNADA EM DIÁRIO 

OFICIAL, a quem competirá, entre outras obrigações, anotar em registro próprio as ocorrências, lançar 

impugnações escritas ou verbais e determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados, assim como atestar faturas. 

13.3 Ficam reservados à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso 

ou duvidoso não previsto neste termo, que se relacione com o objeto, desde que não acarrete ônus para o 

CONTRATANTE ou modificação da contratação. 

13.4 A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a 

serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, 

soluções e comunicações necessárias ao desenvolvimento de sua atividade. 

13.5 A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da 

CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações próximas e remotas perante Município 

de São João da barra ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da 

execução contratual não implicará corresponsabilidade do Município ou de seus prepostos, devendo ainda, a 

CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao Município dos 

prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades. 

 

14 DO FORO 

14.1 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da presente contratação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de São João da Barra/RJ. 

 

 

 

 

 

                                                      

ARLENY VALDES ARIAS 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

 

LUCIMAR DOS SANTOS SILVA 

GERENTE DE COMPRAS 

 

 

 


