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TERMO DE REFERÊNCIA 
1 - OBJETO 
1.1 Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de medicamentos 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 aquisição de medicamentos se faz necessária para o tratamento preventivo e paliativo de 
pessoas que apresentam algum tipo de sintoma (leves, moderados ou grave), relacionado a 
covid-19. Os pacientes podem ser portadores de outras morbidades que podem requerer 
tratamento ou manutenção de tratamento durante o período de monitoramento seja ele 
hospitalar ou domiciliar, porém considera-se que o serviço já prevê os medicamentos para essas 
condições. Dada a dinamicidade da pandemia, o conhecimento sobre ela e os procedimentos e 
insumos requeridos, evoluem rapidamente à luz das evidências que são produzidas. A cobertura 
terapêutica dos itens propostos teve como base a definição de caso de COVID-19 publicada nas 
Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas (DDT) do Ministério da Saúde (MS) (MS, 2020) e também 
da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020). Uma equipe de saúde, da Secretaria de Saúde de 
Limoeiro do Ajuru/PA, dedicou -se a analisar uma proposta de construção de método de 
programação de quantidades estimadas para subsidiar a aquisição dos medicamentos, por um 
período de até 180 (cento e oitenta) dias, pois até o presente momento não há previsão do fim da 
pandemia, de número de pessoas que serão infectadas e/ou uma medicação mais eficaz ao 
combate do vírus. Estima-se que a infecção pelo novo Corona vírus (COVID-19) leva a 
manifestação de doença com sintomas leves em cerca de 80% dos casos. Assim, recomenda-se o 
tratamento dos sintomas com medicamentos analgésicos e antitérmicos. De acordo com a NOTA 
INFORMATIVA Nº 1/2020-SCTIE/GAB/SCTIE/MS recomenda-se a utilização de paracetamol, por 
exemplo, como primeira opção de tratamento. Pacientes hospitalizados, podem desenvolver 
quadro infeccioso que deve ser manejado com antimicrobiano. Os antimicrobianos apresentados 
abaixo são opções que devem ser avaliadas a partir de exames clínicos e laboratoriais, e 
considerando as orientações médicas. Ao longo do curso da pandemia alternativas de tratamento 
vêm sendo empregadas, sem evidência científica comprovada. Em Limoeiro do Ajuru/PA, o 
número de casos confirmado e de pessoas que apresentam algum tipo de sintomas, vem 
crescendo diariamente, segundo boletim epidemiológico diário, fazendo se necessário a 
aquisição de medicamentos, para melhor atender a população. Vale ressaltar, que alguns 
medicamentos são doados pela Secretaria de Saúde do Estado, no entanto, a quantidade enviada 
é inferior a demanda do município e mesmo medicamentos doados pelo estado, encontram –se 
com estoque reduzido, devido a alta demanda de distribuição a outros municípios, fazendo com 
que a quantidade solicitada para Limoeiro do Ajuru não seja atendida na sua totalidade, o que 
compromete o tratamento, a saúde do indivíduo. Portanto, a aquisição deverá ser realizada em 
um curto espaço de tempo, devido a velocidade da situação que vem se agravando e a 
disponibilidade de tais produtos no mercado, em razão da alta demanda no país ocasionada pela 
pandemia. As medidas a serem adotadas para a aquisição de medicamentos, por esta secretaria, 
estão de acordo com o que dispõe no Decreto Municipal nº 026/2020, na Lei Geral de Licitação e 
na Lei Federal nº 13.979/2020, que objetiva a proteção da coletividade. 
 
3 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
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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: 
 
Item Especificação Unid. Quant. Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

1 ACETILCISTEÍNA Ampola 3.000 - - 
2 ACETILCISTEINA 20 MG/ML Frasco 3.000 - - 
3 ACETILCITEINA 40 MG/ML Frasco 4.000 - - 
4 AMOXICILINA  875 MG Comprimido 10.000 - - 
5 AZITROMICINA 500 MG Comprimido 35.000 - - 
6 AZITROMICINA 600 MG Frasco 1.000 - - 

7 
DEXCLORFENIRAMINA0,4 
+ BETAMETASONA0,05/ML 

Frasco 3.000 - - 

8 
ENOXAPARINA SODICA  
60MG (SUBCUTANEO) 

Ampola 1.000 - - 

9 IVERMECTINA Comprimido 8.000 - - 
10 LEVOFLOXACINO 500 MG Comprimido 5.000 - - 
11 METILPREDNISOLONA Ampola 2.000 - - 
12 OSELTAMIVIR 30 MG Comprimido 500 - - 
13 OSELTAMIVIR 45 MG Comprimido 500 - - 
14 OSELTAMIVIR 75 MG Comprimido 1.000 - - 
15 PARACETAMOL 500 MG Comprimido 60.000 - - 

 
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); 
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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. 
i) Entregar produtos com validade não inferior a 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 curta 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 artigo 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, 
na Lei Federal nº 13.979/2020, Emenda Constitucional nº 106/2020 e Decreto Municipal nº 
026/2020. 
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8. DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA 
8.1 A aquisição dos medicamentos deverá ser realizada por meio de dispensa, diante da 
necessidade de urgência de 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 
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 vida ou morte, 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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