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Igarapé - Açu, 11 de maio de 2020. 

Memorando 135/2020 – SMS/GB   

 

Exmo. Sra. 

Rosilene Amaral do Rosário 

Secretária Municipal de Finanças 
 

Assunto: Dispensa de licitação para AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO 

PARA O ENFRENTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA OCASIONADA 

PELO NOVO CORONAVÍRUS, A SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

  Senhora Secretária, 

  

Diante do atual cenário, levando consideração que em 11 de março de 2020 a 

Organização Mundial de Saúde – OMS decretou a disseminação do “NOVO CORONAVIRUS” 

(COVID-19) como pandemia mundial, e considerando a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do vírus supracitado, responsável pelo surto de 

2019/2020, e com base na Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, que dispõe 

sobre procedimentos para aquisição de bens e serviços e insumos destinados ao 

enfrentamento da emergência.  

Outrossim, a presente aquisição de Gases Medicinais é de fundamental importância 

para a realização de um grande conjunto de procedimentos assistenciais, cirúrgicos e 

terapêuticos do Hospital Municipal de Igarapé-Açu, sendo que sua falta seria capaz de 

interromper inúmeras atividades médicas como cirurgias eletivas, atendimentos de urgência e 

emergência, as quais se intensificam na emergência de saúde pública ocasionada pelo novo 

coronavírus, causando assim, prejuízos aos pacientes internados no hospital e a toda 

população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) residentes em Igarapé Açu. 

Diante disso, solicitamos a especial atenção de Vossa Senhoria na deflagração do 

processo de contratação, fundamentada na Lei nº 13.979/2020, para AQUISIÇÃO DE 

OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA O ENFRENTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA 

DECORRENTE DA PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, A SER UTILIZADA 

PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   

 
 

Rosimery Maria Mauricio de Lima 
Secretária Municipal de Saúde – Igarapé-Açu-Pa 

Decreto Nº 178/2019 -GB/PMI 



  

Av. Duque de Caxias – Centro – Igarapé-Açú/PA - CEP 68.725-000 
email: igasecsaude@gmail.com  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA O ENFRENTAMENTO DE 

SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, A 

SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   

 

2. JUSTIFICATIVA   

A presente justificativa objetiva atender dispositivo legal que respalde a contratação direta 

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional 

decretada pelo Ministério da Saúde em virtude da disseminação global da infecção humana 

pelo Coranavírus (COVID-19). 

CONSIDERANDO ainda pela necessidade de estabelecer um plano de resposta efetiva, 

especialmente, quanto à proteção individual aos profissionais da saúde e dessa forma, 

garantir prevenção adequada destes e de nossa população por meio do Sistema Único de 

Saúde - SUS nos termos e condições a seguir explicitadas. 

 No caso em tela, a aquisição de Gases Medicinais é de fundamental importância para a 

realização de um grande conjunto de procedimentos assistenciais, cirúrgicos e terapêuticos 

do Hospital do Hospital Municipal de Igarapé-Açu, sendo que sua falta seria capaz de 

interromper inúmeras atividades médicas como cirurgias eletivas, atendimentos de urgência 

e emergência, as quais se intensificam no caos vivido em decorrente do coronavírus, 

causando prejuízos aos pacientes internados no hospital e a toda população usuária do 

Sistema Único de Saúde (SUS) residentes em Igarapé Açu. 

  

3. ITENS E ESPECIFICAÇÕES: 

ITEM  DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 

Oxigênio Gasoso Medicinal: Fornecimento de cilindros em 

regime de comodato – Gás comprimido oxigênio gasoso, 

inodoro, azulado, O2 31,996 G/MOL, teor mínimo de pureza 

99,5% V/V, uso medicinal, acondicionado em cilindros de 

backups 7M³ a 10m³ 

M³ 13.500 

2 Fornecimento Ar comprimido gasoso, cilindro 10m³ M³ 204 

3 

Fornecimento Oxigênio Gasoso Medicinal: Fornecimento de 

cilindros em regime de comodato – Gás comprimido oxigênio 

gasoso, inodoro, azulado, O2 31,996 G/MOL, teor mínimo de 

pureza 99,5% V/V, uso medicinal, cilindro 1m³ 

M³ 204 
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4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

Trata-se de bem comum a ser contratado diretamente, por dispensa de licitação, com 

fulcro no art. 4º da Lei nº 13.979/20.  

 

5. VALORES E PESQUISA DE PREÇOS:   

5.1. Com intuito de basilar a pesquisa de preços a ser confeccionada, o art. 4º-E, §1º, VI 
da Lei nº 13.979/20 prevê como elemento do Projeto Básico a estimativa de preços, obtida por 
meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros:  

a) Portal de Compras do Governo Federal;  

b) pesquisa publicada em mídia especializada;  

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;  

d) contratações similares de outros entes públicos; ou  

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores. 
 

5.2. A utilização de mais de uma fonte de pesquisa (“cesta de preços”), bem como a 
preferência pela checagem de contratações anteriores do poder público tendem a gerar 
resultados melhores, mas nenhuma dessas medidas é indispensável para dar validade jurídica 
à pesquisa de preços realizada, bastando, nos termos da lei, o uso de uma das fontes lá 
indicadas. Cabe ao administrador verificar, de acordo com o objeto a ser contratado e a 
urgência da demanda, se o uso de uma “cesta de preços” e/ou a preferência pelo Painel de 
Preços ou contratações similares do Poder Público é viável, conveniente e oportuna. 
 

5.3. Saliente-se que o art. 4º-E, §2º possibilita a dispensa de qualquer estimativa de 
preços, desde que mediante justificativa da autoridade competente. Além disso, o §3º do 
mesmo artigo permite a contratação, ainda que os preços sejam superiores ao obtido na 
estimativa. Nesse caso, se houver suspeita de abuso no preço, recomenda-se sejam acionados 
os órgãos de proteção ao consumidor e de defesa da concorrência, sem prejuízo de posterior 
busca, inclusive judicial, do ressarcimento dos valores indevidamente pagos, caso confirmado 
esse abuso. 

 

5.4. Além disso, o §3º do mesmo artigo permite a contratação, ainda que os preços 
sejam superiores ao obtido na estimativa. Nesse caso, se houver suspeita de abuso no preço, 
recomenda-se sejam acionados os órgãos de proteção ao consumidor e de defesa da 
concorrência, sem prejuízo de posterior busca, inclusive judicial, do ressarcimento dos valores 
indevidamente pagos, caso confirmado esse abuso. 
 

6. REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO E HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR (CONTRATAÇÃO 

DIRETA) 

Os requisitos da contratação abrangem a apresentação dos seguintes documentos de 
habilitação: 

 
6.1. A Empresa a ser contratada, deverá apresentar, a título de habilitação, a seguinte 
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documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas 
condições seguintes: 

 
6.1.1.Habilitação Jurídica: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou 

Contrato Social em vigor (documento de constituição acompanhado de todas as 

alterações realizadas ou consolidação acompanhada das alterações ocorridas), 

devidamente registrado, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades 

por ações, acompanhado de documentação de eleição de seus administradores; 

b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

da diretoria em exercício; 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedades estrangeiras 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
6.1.2. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério 
da Fazenda vigente; 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede da empresa, “pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto desta contratação”; 
 
c)prova de regularidade para com as Fazendas: 

c.1 - Federal:Comprovação de regularidade, através de Certidão Negativa de 

Tributos e Contribuições Federais e da Dívida Ativa da União ou Certidão Positiva 

com Efeito de Negativa, bem como da Seguridade Social-INSS; 

c.2 - Estadual: Comprovação de regularidade, através de Certidão Negativa de 

Débitos (Tributária e Não Tributária), se houver; 

c.3 - Municipal:Comprovação de regularidade, através de Certidão Negativa de 

Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal; 

c.4 - Caso a empresa seja considerada isenta dos tributos municipais relacionados 

ao objeto deste Termo, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação 

de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

d) Comprovação de Regularidade, através de Certidão Negativa junto ao FGTS, 

fornecida pela Caixa Econômica Federal;  

e) Comprovação de regularidade, através de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a 
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Justiça do Trabalho. 
 

6.1.2.1. Na hipótese das certidões exigidas neste Instrumento, em qualquer das 
fases da licitação, não consignarem prazo de validade declarado no próprio 
documento, tampouco de não constar previsão em legislação específica relacionada 
com o citado prazo de validade, deverão os referidos documentos terem sido 
emitidos no máximo há 90 (noventa) dias, contados até a data de sua 
apresentação. 
 
6.1.2.2. Certidão Positiva com efeito de Negativa, tem o mesmo efeito da Certidão 

Negativa. 

6.1.2.3.  Caso a proponente detentora do menor preço seja Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição. 

6.1.2.4.  Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte ou Sociedade Cooperativa equiparada, e uma vez 
constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a 
mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a 
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 
administração pública, quando requerida pela proponente, mediante apresentação 
de justificativa. 
 
6.1.2.5. A não regularização da documentação fiscal no prazo previsto no subitem 
anterior, implicará na decadência da expectativa de direito à contratação. 
 
 

6.1.3. Documentos Relativos à Qualificação Técnica: 

a) Autorização de Funcionamento do Distribuidor e/ou Fabricante, emitido pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, quando couber. 

b) Caso a Autorização de Funcionamento da Licitante esteja vencida, será aceito 

protocolo de solicitação de renovação, desde que tenha sido requerido junto a 

ANVISA no prazo mínimo de 60 (sessenta) a 90 (noventa) dias. 

c) Alvará Sanitário da Licitante, emitido por órgão da Vigilância 

Municipal/Estadual da sede da licitante; 

d) Caso o Alvará Sanitário esteja vencido, será aceito protocolo de solicitação de 

renovação, desde que tenha sido requerido no prazo mínimo que anteceder o 

vencimento constante na legislação sanitária Municipal/Estadual ou Distrital da 

sede da licitante. 

6.2. Poderá a autoridade competente, na forma do art. 4º-F da Lei nº 13.979/20, dispensar 

a apresentação de documentação de regularidade fiscal ou trabalhista (salvo a 
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comprobatória de regularidade com a Seguridade Social), de forma excepcional e 

justificada, no caso de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviços. 

 

7. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

7.1.  Os materiais deverão ser entregues no endereço indicado na Autorização de 

Fornecimento, o qual poderá ser no Hospital Municipal do Município de Igarapé – Açu, 

sito a Av. Barão do Rio Branco, Centro, CEP: 68.725-000. 

7.2. A entrega deverá ser agendada pelo Hospital Municipal e seguir os mesmos dias e 

horários descritos acima; 

7.3. A entrega dos materiais será imediata, com tolerância de 02 (dois) dias corridos, 

contados da remessa da Autorização de Fornecimento/Empenho. 

7.4. Os gases medicinais deverão estar acondicionados em cilindros em perfeito estado 

de conservação e devidamente identificados, consoante as especificações da ABNT (NBR 

12.176) quanto às etiquetas, à rotulagem e às cores dos mesmos. A etiqueta de colarinho 

deve estar colocada na parte superior do cilindro identificando o nome do produto, as 

precauções e a classificação ONU do gás acondicionado, conforme a Resolução 420/04 da 

ANTT. Já o rótulo de corpo do cilindro deve descrever as principais características do gás 

nele armazenado, os procedimentos de emergência e o potencial de risco; 

7.5. Os fornecedores, quando da entrega dos gases medicinais, deverão obrigatoriamente 

informar na Nota Fiscal o número do Contrato Administrativo, da Autorização de 

fornecimento/Empenho, o prazo de validade/garantia dos materiais e número do lote de 

fabricação; 

7.6. Os gases medicinais deverão ser entregues com prazo de validade mínima de 12 

(doze) meses contados do seu recebimento definitivo pelo Hospital Municipal, salvo 

aqueles com validade comprovadamente inferior ao prazo indicado; 

7.7. Os gases medicinais que se deteriorarem ou perderem suas características durante a 

validade ou vida útil, desde que em condições normais de estocagem, uso e/ou manuseio, 

deverão ser trocados no prazo máximo de 48 (Quarenta e Oito) Horas, contadas da 

comunicação formal do Setor de Suprimentos do Hospital Municipal; 

7.8. Nos preços cotados dos gases medicinais deverão estar incluídos todos os custos e 

despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos, incidentes, taxas de 

administração, materiais, serviços, encargos fiscais e trabalhistas, embalagem, seguro, 

lucro, transporte (carga e descarga) e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto, bem como o do envio das documentações referentes à habilitação, proposta; 

7.9. Fornecer os gases em cilindros de uso padrão medicinal, lacrados, identificados e 

com capacete de transporte devidamente acoplados; 
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7.10. Entregar os gases medicinais, preferencialmente, em dias úteis ou de acordo 

com a necessidade do Hospital Municipal, de acordo com a solicitação do Hospital; 

7.11. Esporadicamente, poderão haver entregas em finais de semana e feriados, diante 

situações de urgência/emergência do HC-UFTM. Estas entregas deverão ser efetivadas 

dentro de, no máximo, 12h00min (doze horas) a partir do momento da solicitação de 

fornecimento; 

7.12. É condição fundamental que o fornecedor retire os cilindros vazios e os entregue 

devidamente cheios no máximo de imediato, para não comprometer procedimentos 

cirúrgicos e assistenciais; 

7.13. Nos preços cotados dos gases deverão estar incluídos todos os custos e despesas, 

tais como: custos diretos e indiretos, tributos, incidentes, taxas de administração, 

materiais, serviços, encargos fiscais e trabalhistas, embalagem, seguro, lucro, transporte 

(carga e  descarga) e outros necessários ao cumprimento integral do objeto, bem como o 

do envio das documentações referentes à habilitação, proposta.  

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da Contratante: 

8.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

8.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes no termo e na proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

8.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar os materiais entregues em desacordo 

com os termos do Edital e seus anexos. 

8.4. Interromper o consumo de quaisquer materiais que apresentem irregularidades, 

comunicando o fato à Contratada. 

8.5. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

8.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

8.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

8.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

Contratada com relação ao objeto deste Pregão. 

8.9. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles 

praticados no mercado. 
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8.10. Permitir o livre acesso às suas instalações dos empregados da Contratada, 

devidamente identificados, para entrega dos materiais, objeto deste termo de referência. 

8.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo, seus anexos e 

sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes 

da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

9.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 

e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 

constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 

garantia ou validade; 

9.3. Substituir, no prazo determinado pela Administração, todos os materiais/produtos 

que venham a apresentar defeitos irreparáveis, sem que isto acarrete ônus para a 

contratante; 

9.4. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 

estadual ou municipal, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as 

obrigações estabelecidas pela Legislação vigente; 

9.5. Acatar as orientações da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita 

fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 

formuladas; 

9.6. Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 

a envolvam, independente de solicitação; 

9.7. Entregar os materiais dentro do prazo, de conformidade com os parâmetros 

delineados constante da proposta e especificações contidas neste Termo, nas 

quantidades solicitadas, limitando a quantidade prevista no Anexo I; 

9.8. Assumir toda a responsabilidade pelos custos diretos e indiretos, encargos/tributos, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, adicionais de insalubridade, 

periculosidade, taxas, taxas de administração, fretes, carga e descarga, seguros, 

deslocamentos de pessoal, embalagem, validade e/ou garantia, contribuições fiscais e 

parafiscais, e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre a entrega dos 

materiais; 
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9.9. Atender prontamente o representante do Hospital Municipal e da Prefeitura 

Municipal de Igarapé Açu com vistas às substituições de materiais/produtos que tenham 

sido recusados pela Administração; 

9.10. Manter à frente pessoa qualificada, para representá-lo junto à fiscalização; 

9.11. Responsabilizar-se por danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, ou por seu empregado ou  

preposto; 

9.12. Proceder a substituição do pessoal, quando necessário, que por qualquer motivo 

fique impossibilitado de realizar a entrega dos materiais; 

9.13. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas a 

licitação, conforme disposto no artigo 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93; 

9.14. Acatar e atender às legislações/normas de segurança do trabalho, Normas 

Regulamentadoras (NR), aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08/06/1978 e Lei nº 6.514, 

de 22/09/1977 de segurança e medicina do trabalho, no que couber; 

9.15. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27 e cumprir o artigo 39, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor; 

9.16. Observar as leis, regulamentos e posturas referentes às obras e a segurança 

pública, bem como às normas técnicas da ABNT, exigências do CREA e da legislação 

trabalhista; 

9.17. Tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros e às 

instalações. Será de sua exclusiva responsabilidade a obrigação de reparar os prejuízos 

que ocasionar a terceiros, sempre que o dano for causado por ato culposo seu, 

relacionado com a execução de serviço, não se eximindo de culpa ou minimizando a sua 

responsabilidade frente à fiscalização e o acompanhamento do Hospital Municipal; 

9.18. Apresentar relatório/laudo técnico e ART do CREA de PA da inspeção de segurança 

dos vasos de pressão para acondicionamento do oxigênio líquido; 

9.19. Atender ao disposto na RESOLUÇÃO-RDC Nº 69, de 01 de outubro de 2008 da 

ANVISA, quando a empresa estiver enquadrada como fabricante de gases medicinais ou 

quando ela participar do processo de controle, elaboração, fracionamento, 

acondicionamento, distribuição, transporte ou importação de gases medicinais; 

9.20. Fazer vistorias técnicas com apresentação de relatório operacional que deverão ser 

acompanhadas por responsável designado pela contratante, momento em que serão 

feitas verificações quanto ao monitoramento da rede, possíveis vazamentos em válvulas e 

da necessidade de manutenção do tanque de oxigênio liquido, onde, se for o caso, será 
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gerada a ordem de serviço, ficando todas as despesas por conta da contratada, somente 

na rede instalada pela empresa vencedora, ficando a rede interna sob responsabilidade 

do Hospital Municipal; 

9.21. Realizar duas manutenções preventivas e corretivas nos tanques e instalações, 

sendo a primeira preventiva até o quinto mês e a segunda até o décimo primeiro mês do 

contrato, com emissão de relatório operacional. As manutenções preventivas e corretivas 

se darão de acordo com a ordem de serviço gerada através da vistoria técnica; 

9.22. No caso de situação adversa ao andamento normal no abastecimento de gases 

medicinais, a contratada deverá providenciar, em caráter de urgência, a entrega de tantos 

quantos cilindros forem necessários, em tempo hábil, para não interferir nas atividades 

diárias da instituição, ficando a contratada responsável diretamente em responder por 

qualquer prejuízo ocasionado pelo desabastecimento dos produtos. 

9.23. A CONTRATADA será responsável por todos os encargos financeiros decorrentes do 

manejo dos cilindros em regime de comodato, como manutenções, vistorias e troca caso 

sejam necessárias. 

9.24. Responsabilizar-se pelas plenas condições de uso e funcionamento de bem 

adquirido quando não se tratar de equipamento novo, nos termos do art. 4º-A da Lei nº 

13.979/20. 

 

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
 

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 
 

10.2. 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 nº 8.666, de 1993. 
 

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

11. CONTRATO 

O Contrato terá a vigência de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua assinatura, nos 
termos da Lei nº 13.979/2020; 
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12. DO PAGAMENTO 

12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados 

a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito 

em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 
 

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não 

ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, 

deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 

apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 

1993. 
 

12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em 

que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 
 

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 

comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 

documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  
 

12.4. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 

deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, 

de 26 de abril de 2018. 
 

12.5. 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. 
 

12.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 
 

12.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas.  
 

12.8. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 
 

12.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 

Administração deverá realizar consulta a possível suspensão temporária de participação 

em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da 

Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 
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12.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 

fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de 

pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários 

para garantir o recebimento de seus créditos.   

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 

assegurada à contratada a ampla defesa.  
 

12.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 

regularize sua situação de irregularidade.   
 

12.13. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo 

por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta 

relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 

contratante. 
 

12.14. Além do disposto no subitem acima, poderá a autoridade competente, na 

forma do art. 4º-F da Lei nº 13.979/20, dispensar a apresentação de documentação de 

regularidade fiscal ou trabalhista (salvo a comprobatória de regularidade com a 

Seguridade Social), de forma excepcional e justificada, no caso de haver restrição de 

fornecedores ou prestadores de serviços.  
 

12.15. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 
 

12.16. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 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. 
 

12.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo 

adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
I = (TX) I=  ( 6 / 100)   

                                                               365 
      I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 
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13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93, 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. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

13.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

13.1.5. cometer fraude fiscal; 
 

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração 

pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

13.2.1. Advertência,  por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

13.2.2. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

13.2.3. multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

13.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à 

obrigação inadimplida; 

13.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade 

ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

13.2.6. 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; 
 

13.3. As sanções previstas acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente 

com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
 

13.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 

1993, as empresas ou profissionais que: 

13.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

13.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

13.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

em virtude de atos ilícitos praticados. 
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13.5. 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 nº 8.666, de 1993, e 

subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

13.5.1. Não correrão os prazos processuais em desfavor da CONTRATADA em 

processo administrativo para aplicação das sanções deste item 

enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto 

Legislativo nº 6, de 2020, nos termos do art. 6º-C da Lei nº 13.979/20. 
 

13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, 

ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados 

judicialmente. 

11.1.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade competente. 
 

13.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do contratado, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 
 

13.8. A autoridade competente, 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. 
 

13.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 

prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 

processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa 

deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, 

para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  
 

13.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos 

termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na 

unidade administrativa. 
 

13.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa 

jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

 
13.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas. 
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14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

A dotação orçamentária para fazer jus a presente despesa segue abaixo: 

Unidade Orçamentária: 0710 – Secretaria Municipal de Saúde 

Projeto Atividade: 10 122 0031 2.044 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 

Fonte de Recurso: 12110000  

Elemento de Despesa: 33.90.39.000 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Física 

 

Unidade Orçamentária: 0711 – Fundo Municipal de Saúde 

Projeto Atividade: 10 122 0041 2.048 – Manutenção do Programa de Contra Partida  

Fonte de Recurso: 12140000 

Elemento de Despesa: 33.90.39.000 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Física 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 
Rosimery Maria Mauricio de Lima 

Secretária Municipal de Saúde – Igarapé-Açu-Pa 
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