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MEMO. nº072/2020-SEMUSSJOP. 

São João de Pirabas - PA, 13 de Abril 2020. 

 

 

DA: Secretaria Municipal de Saúde 

PARA: Antônio Menezes Nascimento das Mercês 

             Prefeito Municipal 

 

          Senhor Prefeito, 

 

Venho através do presente, solicitar a vossa excelência seja providenciado em 

caráter de urgência o devido processo licitatório, com vista à contratação de empresa 

especializada para, AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PREVENÇÃO E 

ENFRETAMENTO À COVID-19, com a finalidade de atender a necessidade da 

Secretaria Municipal de Saúde para casos suspeitos ou confirmados de COVID-19.  

Tal aquisição servira de medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus responsável pelo 

surto de 2019.Conforme Decreto Municipal nº 37/2020 de 13/04/2020 em Anexo. 

Tudo conforme levantamento realizado por esta Secretaria expresso no termo 

referencial que a este acompanha. 

  

Atenciosamente, 

 

 
                     _______________________________  

                                     JULIO ELITON LIMA GUIMARÃES  

Secretário Municipal de Saúde 

Portaria nº 191/2019-GAB/PMSJP 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - DO OBJETO 

  

O presente Termo de Referência tem por objetivo à AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE 

PREVENÇÃO E ENFRETAMENTO À COVID-19, com a finalidade de atender a 

necessidade da Secretaria Municipal de Saúde para casos suspeitos ou confirmados de 

COVID-19, de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência 

 

2 - DA JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO 

 

  A Secretaria Municipal de Saúde de São João de Pirabas, é encarregada de atuar 

na prestação de serviços públicos do SUS, trabalhando e cuidando da saúde da 

população, e com o advento internacional da pandemia da Covid-19, faz-se necessário 

realizar a aquisição de insumos de prevenção e enfrentamento, para proteção da 

população e principalmente dos profissionais da saúde. Os quantitativos foram 

estimados numa previsão de consumo pelas unidades administrativas. 

 Justificando que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que vivemos 

uma Pandemia do novo Coronavírus chamado SARS-COV-2. 

     Justificando que no dia 18 de marco de 2020, tivemos o primeiro caso 

confirmado pela Secretaria de Saúde Pública do Pará - SESPA, e atualmente 310 casos 

confirmados até a presente data. Para tanto se faz necessário a aquisição emergencial 

para a proteção dos profissionais de Saúde que estão trabalhando em combate ao 

COVID-19 deste Município. 

 Justificando que a aquisição emergencial se faz necessária para proteção dos 

Profissionais de saúde que estão trabalhando em combate ao COVID-19.  

 

3 - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, 

nas Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 e 

demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no 

Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao assunto. 

 

4 - DO QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO 

 

Itens DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 

01 Álcool Gel 70%, para limpeza e desinfecção, mata bactérias Frasco  2000 
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440g 

02 Álcool Gel 70%, para limpeza e desinfecção, mata bactérias 

5L 
Frasco 

300 

03 Álcool Etílico Líquido 70%, para limpeza e desinfecção, 

mata bactérias 1L 
Frasco 2000 

04 Atomizador Costal Motorizado 11l Capacidade do tanque 

químico: 11 l (2,9 gal.) Capacidade do tanque de 

combustível: 2 l (0,5 gal.) Motor: KawasakiTK65D - 2 

tempos Cilindrada: 64,7 cc 

Potência Máxima: 4,6 hp (3,4 kW)  

 

Unidades. 2 

05 PULVERIZADOR DE COSTAL sem motor, fabricado em 

PVC de alta qualidade e com matéria prima virgem. - 

Excelente Pressão. - Acompanha Kit borrachas de vedação. 

- Utilização: - Para pulverização em jardins estufas. - Não 

inçado para utilização de combustíveis e inflamáveis  

Dimensões do produto 45 x 20 x 55 cm; 3,75 Kg 
 

Unidades 20 

06 Luva látex EPI tamanho M. para uso em trabalhos de 

limpeza, higiene e gerais 
PAR. 100 

07 Luva de procedimento P Caixa. 2000 

08 Luva de procedimento M    Caixa 2000 

09 Luva de procedimento G    Caixa 500 

10 Máscara N95 pff 2 sl Com válvula  Unidades. 300 

11 Máscara Descartável c/50 unidades – Cirúrgica  Caixa 3000 

12 Macacão de polipropileno revertido com lâmina de 

polietileno, capuz, zíper frontal, costuras seladas, elástico 

na cintura, punhos e tornozelos 

Unidades 

100 

13 Óculos de segurança transparente com suporte elástico Unidades 200 

14 Jaleco para laboratório manga longa em tecido Oxford 

Unissex 

Unidades 20 

15 Lençol para maca, tecido 100% algodão, branco tamanho 

1,20x2,00 descartável.  

Unidades 
25 

16 Lençol para cama hospitalar em tecido 100% algodão na 

cor branco 1,20x2,00 m descartável 

Unidades 50 

17 Conjunto privativo (calça e blusa) em brim Unidades 10 

18 Touca Tnt com elástico, descartável Sanfonada (Branca), 

(10 Pacotes C/ 100 Unidades.) confeccionada em Tnt; 

Resistente; Gramatura: 20gr/m2 

Pacote t.   

200 

19 Kit teste rápido para detecção Covid-19 pronta entrega 

caixa c/25 unid  
Kits. 
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20 Sapatilha Propé Descartável Em Tnt Pacote Com 100 

Unidades. 
 

Pacote  

100 

21 Avental descartável branco manga longa pacote c/10 Pacote 500 

22 Máscara de oxigênio MD de alta concentração adulta com 

reservatório  

Unidades 100 

23 Máscara de oxigênio MD de alta concentração infantil com 

reservatório  

Unidades 100 

24 Máscara de oxigênio MD de alta concentração neo natal 

com reservatório 

Unidades 100 

25 Reanimador Pulmonar balão em silicone translúcido 

autoclavável, infantil 500ml 

Unidades 6 

26 Reanimador Pulmonar balão em silicone translúcido 

autoclavável, adulto 500ml 

Unidades 6 

27 Cartucho PEDI-PEDZ II eletrodo multifunção adulto para 
AED PLUS/AED.  

Unidades 2 

28 Cartucho PEDI-PEDZ II eletrodo multifunção pediátrico 

para AED PLUS/AED. 

Unidades 2 

29 CAETUCHO PAPAACK (baterias com eletrodos) adultos  Unidades 2 

30 CAETUCHO PAPAACK (baterias com eletrodos) adultos  Unidades 2 

31 Ventilador Pulmonar Completo, com capacidade de 

atender pacientes (Adultos, Pediátricos e Neonatais) 

com:  Braço pantográfico para circuito paciente; 

 1Cabo de força tripolar padrão Nema; 

1Circuito paciente de silicone adulto / pediátrico 

(Autolavável); 

1Mangueira para ar comprimido; 

1Mangueira para oxigênio; 

1Pedestal deslizante com suporte para tela; 

2 Válvulas exalatória não esterilizada 

 Entrada Universal: 90 a 264 Vac – 47 a 63Hz; Bateria 

Interna recarregável com duração mínima de 120 minutos; 
 

Unidade  1  

32 Colchão Hospitalar D45 88x188x12 Azul 

CARACTERÍSTICAS 

Material: Estrutura em Espuma D45 Selada. Revestimento 

em napa (curvim). Certificação Inmetro: 165.326/16 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Medidas: Comprimento 1,88m / Largura 0,88m / Altura 

0,12 

Peso Max. Suportado: Até 130kg 

Unidades  15 

33 
 

Unidades  
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Saco para cadáver adulto sem asa. 

Características: 

 Em cor standard preto, cinza ou branco. 

 Confeccionado em lona nylon 38% poliéster e 62% PVC, 

cumprindo a norma ISO 9002. 

 370 gramas metro quadrado. 

De alta resistência a ruptura. 

 Warp 528,4 Newton. 

Weft 1728,8 Newton. 

De alta resistência térmica -30ºC a +70ºC. 

 Fecho de correr de nylon a todo o comprimento, com 

possibilidade de 1 ou 2 cursores em níquel. 

 Possibilidade de fecho de correr de nylon com sistema de 

abertura tipo livro. 

 Etiqueta para identificação de cadáver. 

Embalado individualmente em saco plástico de abertura 

fácil. 

 Etiqueta de código de produto e instruções de uso. 

 Dimensão standard 220cm comprimento x 75cm largura. 
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5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS/EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS 

5.1. Os produtos/serviços serão requisitados de conforme a competente ordem de 

compra/serviço espedida pela CONTRATANTE e deverão ser prestadas e/ou entregues 

na sede do município;  

5.2. A CONTRATADA, deverá entrega os produtos/serviços no prazo de 05 dias.  

5.3. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de 

controle e administração do contrato decorrente do processo de licitação, no caso, das 

Secretarias solicitantes, através de servidores da Unidade Administrativa em questão, 

mediante Portaria. Sendo que os produtos e/ou serviços serão recebidos depois de 

conferidas as especificações e quantidades dos mesmos;  

5.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que estiverem de 

acordo com as especificações e quantitativos exigidos, estando sua aceitação 

condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes.  Não serão aceitos 

produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias; 

5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:  

5.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 

produtos e/ou serviços com a especificação. 

 

6. DO PAGAMENTO 
6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos/execução dos 

serviços.  
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6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e 

quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos. 

6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da 

contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da 

contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.  

 

7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

7.1- O Prazo de Vigência será de até 12(doze) meses, a partir de sua data e assinaturas 

prorrogável nos termos da legislação Vigente. 

        

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1.   A qualidade dos produtos ou serviços deverá ser rigorosamente àquele descrito no 

Termo de Referência e Nota de empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro 

diverso daquele.     

8.2.  Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos 

fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.  

8.3. Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender prontamente às 

requisições e especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da solicitação 

através de ordem de compra/requisição do Setor solicitante.        

8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, 

previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como 

pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo 

apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de 

pagamento e quitação. 

8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do 

Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da 

CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante. 

8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional 

de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas 

Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias. 

8.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da 

CONTRATANTE, de qualquer empregado cuja permanência seja por ela considerada 

inconveniente. 

8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus 

empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato. 

8.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que 

a represente, integralmente, em todos os seus atos. 

8.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver 

fornecimento de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS. 

8.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas. 

8.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da 

CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes; 
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8.13.  Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados e 

registrados segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e 

habilitados pela CONTRATADA; 

8.14. Manter equipe técnica para a prestação dos serviços, assistência técnica e 

manutenção, durante o prazo de execução dos serviços; 

8.15. Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato; 

8.16. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por 

ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato. 

8.17. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se 

for o caso, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação. 

9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por 

esta atribuição. 

9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações 

assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na prestação. 

9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente executados 

pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 

 

10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da 

licitação e da contratação é aquela prevista neste Termo de Referência. 

 

 

 

 

                     _______________________________  

                                     JULIO ELITON LIMA GUIMARÃES  

Secretário Municipal de Saúde 

Portaria nº 191/2019-GAB/PMSJP 
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