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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 - OBJETO 
1.1 Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de equipamento de proteção individual, para o 
enfrentamento à pandemia do coronavírus, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde 
de Limoeiro do Ajuru/PA. 
 
2 - JUSTIFICATIVA 
2.1 A justificativa desta aquisição refere-se às medidas de prevenção ao contágio e de 
enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo do Município de Limoeiro do 
Ajuru, devido à pandemia mundial de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente 
Coronavírus (COVID-19), visando a necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, 
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, em observância a Lei Federal nº 
13.979, de fevereiro de 2020. A aquisição de equipamentos de proteção individual é de extrema 
importância ao nosso município e visa garantir aos profissionais de saúde, segurança pública e 
demais agentes envolvidos condições adequadas de trabalho, de forma a preveni-los de 
contaminações. Diante do agravamento do cenário ocasionado pelo novo coronavírus, 
equipamentos como máscaras, luvas, aventais, álcool 70%, dentre outros, tiveram aumento na 
demanda, ocasionando o esgotamento ou baixo estoque, dependendo do produto, expondo, desta 
forma, os agentes públicos ao risco de contaminação. Desta forma, considerando o Decreto 
Municipal nº 026/2020, de 23 de abril de 2020, expedido pelo Prefeito Municipal, Sr. Carlos 
Ernesto Nunes da Silva, assim como o grave risco de agravamento da pandemia em nosso 
município, a Secretaria Municipal de Saúde de Limoeiro do Ajuru entende como imprescindível a 
aquisição dos produtos constantes neste Termo, de forma parcelada, para garantir a proteção à 
vida de quem se arrisca a combater uma doença que tem causado estragos de repercussão 
mundial. Assim, todo o material recebido irá diretamente para equipar agentes públicos que 
combatem o COVID-19 na linha de frente, e cuja falta de proteção pode favorecer aumento da 
contaminação destes agentes. 
 
3 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
3.1. Os produtos deste termo deverão ser entregues de forma parcelada, no prédio da Secretaria 
Municipal de Saúde, localizada na Rua Conceição, s/nº, Cuba, CEP: 68.415-000, Limoeiro do 
Ajuru – Pará. 
3.2 O prazo de fornecimento do produto será de no máximo de até 15 (quinze) dias, contados a 
partir do dia subsequente à emissão da ordem de fornecimento/nota de empenho. 
 
4 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE 
4.1. As quantidades a serem adquiridas, estão especificadas abaixo: 
 

0 DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA UNIDADE QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Álcool gel 70% 1000ml  Und 800 R$ R$ 

2 Avental impermeável de mangas  Und 15.000 R$ R$ 

3 Máscara pff2s sem filtro  Und 4.000 R$ R$ 

4 Máscara pff2s com filtro  Und 10.000 R$ R$ 

5 Mascara descartável dupla em TNT  Und 80.000 R$ R$ 
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6 Mascara descartável triplas em TNT  Und 70.000 R$ R$ 

7 Macacão emborrachado biológico  Und 800 R$ R$ 

8 Óculos de proteção  Und 100 R$ R$ 

9 Protetor face shield  Und 300 R$ R$ 

10 Sapatilha pro-pé  Und 2.000 R$ R$ 

11 Sapato fechado (impermeável)  Und 200 R$ R$ 

12 Luva de procedimento p cx/100 und  Caixa 2.000 R$ R$ 

13 Luva de procedimento m cx/100 und  Caixa 2.000 R$ R$ 

14 Touca descartável  Und 40.000 R$ R$ 

Valor total:  R$ 

 
5 - FORMA DE PAGAMENTO,  
5.1.  Pela entrega dos produtos, a CONTRATANTE poderá pagar o devido valor à CONTRATADA 
antecipadamente, conforme Medida Provisória nº 961, de 6 de maio de 2020, durante sua 
vigência ou em até 30 dias após o fornecimento, acompanhado de Nota Fiscal em Nome da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
5.1.1. A Administração deverá exigir a devolução integral do valor antecipado na hipótese de 
inexecução do objeto. 
5.2. O pagamento será efetuado à CONTRATADA através de transferência bancária diretamente 
na conta da empresa contratada, vedada transferências para outras contas. 
5.3 O pagamento será efetuado mediante apresentação de certidões de regularidade fiscal, 
podendo ser dispensadas somente aquelas previstas em atos legais. 
 
6 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 
 
6.1 Compete à Contratada: 
a) Fornecer os produtos estabelecidos neste termo, de acordo com as condições e prazos 
propostos;   
b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
c) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do 
Contratante (substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no termo 
contratual, o objeto com avarias ou defeitos;) 
d) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 
e) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em licitação, conforme 
dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/93 e alterações, podendo ser dispensadas 
somente aquelas previstas em atos legais. 
f) Cumprir com todas as obrigações constantes deste Termo e sua proposta, assumindo como 
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; 
g) Responsabilizar-se pelas plenas condições de qualidade e consumo de bem adquirido. 
h) Devolução do valor pago, antecipadamente, em até 2 (dois) dias úteis, na hipótese de 
inexecução do objeto. 
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i) Entregar produtos com validade não inferior à 12 (doze) meses, a contar da sua entrega no 
local especificado pela Secretaria Municipal de Saúde, exceto para aqueles que possuam prazo de 
validade mais curtas por razões técnicas comprovadas. 
 
6.2 Compete à Contratante: 
a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no contrato; 
b) Efetuar inspeção com a finalidade de verificar o fornecimento do produto e o atendimento das 
exigências;  
c) Exercer fiscalização e supervisão do objeto, através de comissão/servidor especialmente 
designado, podendo sustar, recusar o produto que não esteja de acordo com as condições e 
exigências especificadas neste Termo; 
d) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
e) Cumprir e fazer cumprir o disposto nas disposições deste Termo, podendo aplicar as 
penalidades previstas em lei pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas ou 
fornecimento insatisfatório dos produtos;  
f) Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da empresa que ensejaram sua 
contratação, notadamente no tocante a qualificação técnico-econômico-financeira, bem como as 
condições de habilitação exigidas na licitação (art. 55, XIII, da Lei n° 8666/93), podendo ser 
dispensadas somente aquelas previstas em atos legais; 
g) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos neste termo; 
h) 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. 
 
7. DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
7.1 A presente dispensa está fundamentada no 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Federal nº 13.979/2020, Emenda Constitucional nº 106/2020 e Decreto Municipal nº 026/2020. 
 
8. DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA 
8.1 A aquisição de equipamento de proteção individual deverá ser realizada por meio de 
dispensa, diante da necessidade de segurança no atendimento aos indivíduos que apresentam 
sintomas, leves ou não do novo coronavirus. Além disso, com o contagio cada vez mais crescente, 
ocasionando risco à saúde pública, que reclama solução imediata, de tal modo que a realização 
de licitação, com os prazos e formalidades que exige, pode comprometer a segurança de pessoas. 
A fase interna de um processo licitatório se assemelha ao tramite inicial de um processo de 
dispensa de licitação, porém, as mesmas possuem características próprias que inferem no prazo 
de finalização, tais como, prazo de divulgação que se dá entre a publicação e abertura da sessão, 
possibilidade de interposição de recurso (que conforme a lei nº 13.979/2020 tiveram seus 
prazos reduzidos pela metade), alimentação de sistemas de plataforma nacional de realização 
em caso de Pregão Eletrônico, tempo demandado na análise de documentação dos licitantes, 
possível necessidade de realização de diligencias, além de que o acesso à internet no município é 
precário, com constantes oscilações, fato este que poderá comprometer a finalização da sessão, 
pois dependendo do lapso temporal de desconexão, a sessão será remarcada respeitado o prazo 



Estado do Pará 

Município de Limoeiro do Ajuru 

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru 

Poder Executivo 

CNPJ 18.709.224/0001-32 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 

Rua Conceição, s/nº, Cuba, CEP: 68.415-000, Limoeiro do Ajuru, Pará.  

previsto no Decreto Federal nº 10.024/2019, dentre outras circunstancias que interferem 
diretamente na celeridade da aquisição do objeto necessários ao enfrentamento da emergência. 
O momento em que o município está vivenciando atualmente por conta da pandemia não 
permite que esta secretaria se arrisque em optar por uma modalidade mais morosa que a 
dispensa de licitação por se tratar de caso de saúde e segurança dos profissionais de saúde 
atuantes no município, considerando que a dispensa ora pretendida não deixará de atender 
princípios constitucionais e legais. 
 
 

Limoeiro do Ajuru/PA, 26 de maio de 2020.  
 
 
 

 
_________________________________________________ 

José Raimundo Farias de Moraes 
Secretário Municipal de Saúde 

Decreto Municipal nº 008/2018 GP 
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