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ANEXO I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/PE 

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL N° 001/2021-PMSC, Nº001/2021-FMS, 

Nº001/2021-FMAS 

Especificação/Custo Estimado/Projeto Básico Simplificado 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO EMERGENCIAL 
 

 

 

Objeto: Contratação direta, via dispensa de 
licitação emergencial, para Aquisição de 
materiais de consumo hospitalar, EPIs - 
Equipamentos de Proteção Individual, 
destinado a Rede Municipal de Saúde, e FMAS 
Fundo Municipal de Assistência Social, para 
atendimento a demanda do hospital municipal, 
e postos de Saúde - PSFs, e Fundo Municipal 
de Assistência Social, para o enfrentamento e 
combate a pandemia do novo coronavirus 
COVID-19, com entrega imediata, no exercício 
de 2021. 

 
ORGÃO: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
Fundamento: Lei Federal nº 13.979/2020 e 
Decretos Estaduais nº 48.809/2020, nº 
48.833/2020 e nº 48.834/2020. Lei Federal nº 
8.666, de 21.06.93, especificamente pelos 
artigos 24, inciso IV, e 26,caput, parágrafo 
único e incisos, atualizações posteriores, bem 
como a Medida Provisória nº 926, de 2020, 
DECRETO MUNICIPAL Nº 11, de 19 de 
março de 2020 e DECRETO MUNICIPAL Nº 
12, de 25 de março de 2020, além das 
demais disposições legais e regulamentares 
pertinentes e ainda pelo estabelecido na 
presente Dispensa de Licitação. Que 
regulamentam as medidas temporárias no 
âmbito Federal e Estadual e Municipal para o 
enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (2019- nCoV). 
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1. Da Justificativa da Contratação 

 

1.1. A presente contratação direta tem por objetivo atender a demanda em caráter especial e 
emergencial para a rede municipal de saúde, para atendimento a demanda do HOSPITAL 
MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE SOUZA e POSTOS DE SAÚDE - PSFs, da rede 
municipal de saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, para as ações de prevenção e 
combate à PANDEMIA, declarada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, provocada 
em escala global pelo “Corona Vírus” (2019-nCoV). 
 
1.2. Justifica - se, em razão da pandemia causada pela a COVID-19 é uma doença causada 
pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções 
assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-19 (cerca de 80%) podem ser 
assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por 
apresentarem dificuldade respiratória e desses casos aproximadamente 5% podem necessitar 
de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória (suporte ventilatório). 

 

2. Da Justificativa do Quantitativo/Materiais de consumo hospital - EPIs 
Equipamentos Proteção Individual. 

 

2.1. O quantitativo estimado para a contratação de empresa especializada do ramo 
pertinente, para aquisição de materiais de consumo hospitalar, EPIs - Equipamentos de 
Proteção Individual, destinado a rede municipal de saúde para atendimento a demanda do 
hospital municipal, e postos de saúde - PSFs, e para o FMAS - Fundo Municipal de 
Assistência Social, para o enfrentamento e combate a pandemia do novo coronavirus COVID-
19, com entrega imediata, no exercício de 2021, teve como base a Comunicação Interna, 
emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, anexa ao expediente, que por sua vez solicita a 
contratação direta por dispensa de licitação, para aquisição destes itens necessário no 
combate a pandemia do novo coronavirus - COVID-19. Dentre os serviços necessários para a 
prevenção no combate a pandemia da supracitada doença, faz-se necessário realizar á 
aquisição deste materiais hospitalar, equipamentos de proteção individual- EPIs, para o 
enfrentamento e combate a diserminação da pandemia do novo coronavirus (convid-19). 

Conforme as especificações abaixo: 
Item Especificações UNID QUANTI PREÇO 

Unit 
V. TOTAL 

1 Máscara cirúrgica cx  c/50 und CX 180 R$    41,50 R$  7.470,00 

2 Máscara PFF2 UND 1000 R$      5,81 R$  5.810,00 

3 Luva de procedimento TAM  P CX 40 R$    70,00 R$  2.800,00 

4 Luva de procedimento TAM  M CX 40 R$    70,00 R$  2.800,00 

5 Luva de procedimento TAM  G CX 40 R$    70,00 R$  2.800,00 

6 Avental descartável TNT manga 
longa 30g pt/20 und 

PCT 30 R$ 102,00 R$ 3.060,00 
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7 Avental impermeável (estrutura 
impermeável a gramatura 
mínima de 50g/m²) 

UND 30 R$    16,00 R$    480,00 

8 Protetor de face (face shield) – 
articulação com visor cristal com 
giro abre /fecha 45º. Dimensões: 
Altura 25cm; Largura 33cm; Peso 
Cerca de 80g; Composição: 
Acetato, elástico e almofada. 

UND 30 R$    16,00 R$     480,00 

9 Álcool em gel 70% - frasco com 
500ml 

FRASCO 270 R$     8,87 R$2.394,90 

TOTAL R$ R$ 28.094,90 

 

4. Da Fonte de Recursos  

 

FONTE: 0101 - TESOURO MUNICIPAL 
UNIDADE GESTORA: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PROGRAMA DE TRABALHO: 010.122. 0002.2064 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, 
REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE - OUTRAS MEDIDAS 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 

 

5. Do prazo e local de entrega 

 

 O prazo de entrega será firmado conforme a proposta, específico para cada ordem de 
entrega ou prestação de serviço, que deverá contar do próprio recebimento da Nota de 
Empenho. 

 Antes de efetuar a entrega dos serviços, a CONTRATADA deverá agendar o respectivo 
procedimento com a Prefeitura Municipal no horário de 8:00h às 12:00h e 14:00h às 17:00h, 
mediante prévio agendamento através do telefone (87) 3874.8156/8175/8134, para proceder 
com a entrega os serviços. 
 

6.  Da Proposta de Preços 

 

 A proposta comercial deverá ser enviada formalmente, com as folhas numeradas 
sequencialmente, assinada pelo representante da empresa. 

 A proposta comercial deverá conter: 
 Razão Social e CNPJ; 
 Descrição detalhada dos materiais/serviços ofertados, constando a marca, o fabricante e a 

procedência, de maneira a demonstrar o completo atendimento às características constantes 
deste instrumento; 

 Quantidade; 
 Preço Unitário; 
 Preço Global; 
 Declaração de garantia mínima, de peças e serviços, incluindo taxas de deslocamento, de 12 

(doze) meses. 
 Dados Bancários para Pagamento. 
 O preço ofertado deverá incluir fretes, seguro e demais despesas, diretas ou indiretas, 
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necessários ao cumprimento integral do objeto. 

 

7. Documentação para Habilitação 

 

7. 1-a) PESSOA JURÍDICA. 
 

7.1.1 Para Habilitação serão exigidos dos licitantes,exclusivamente,os seguintes documentos: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

b) Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma licitante que 

irá faturar e executar o objeto licitado; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

d) Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho – CNDT – Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhista; 

e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei;e 

f) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial e/ou concordata expedida dentro de 

um prazo de 60 (sessenta) dias anteriores à sessão de entrega e abertura dos envelopes de 

habilitação, pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade 

constante no documento. 

g) ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO expedido pelo órgão da VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL 

ou MUNICIPAL da sede da empresa para exercer atividades de comercialização e venda de 

medicamentos.  

h) CERTIFICADO DE REGULARIDADE da empresa, expedido pelo CONSELHO REGIONAL DE 

FARMÁCIA em conformidade com a Lei nº 3.820/1960. 

i) COMPROVAÇÃO de possuir em seu QUADRO PERMANENTE, na data prevista para a entrega da 

proposta, PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR, devidamente reconhecido pelo CONSELHO 

REGIONAL DE FARMÁCIA (CRF). 

j) A COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO PROFISSIONAL referido no item anterior 

será feita mediante apresentação da cópia da Carteira Profissional de Trabalho ou Ficha Funcional ou 

contrato de prestação de serviço. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal 

comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma. 

k) COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO LEGAL DO TÉCNICO RESPONSÁVEL pela empresa, através 

de CERTIDÃO ou DECLARAÇÃO expedida pelo Conselho Regional de Farmácia (CRF), nos 
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termos do art. 27, § 1º, do Decreto nº. 74.170, de 10 de junho de 1974, alterado pelo Decreto nº.793, de 

5 de abril de 1993; 

l) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO com situação ATIVA do site da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - ANVISA da empresa participante da licitação (Fabricante ou Distribuidor) e/ou 

publicação no Diário Oficial da União; 

m)  Deverá constar na autorização de funcionamento expedida pela ANVISA, o nome do Responsável 

técnico e responsável legal de acordo com os apresentados no CRF e contrato social. 

n) A empresa que ofertar medicamentos sujeito ao controle especial (Portaria 344/1998) deverá 

apresentar a AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE FUNCIONAMENTO VIGENTE EXPEDIDA PELA 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, da empresa participante da licitação 

(Fabricante ou Distribuidor), publicada no Diário Oficial da União. 

o) Deverá constar na autorização de funcionamento expedida pela ANVISA, o nome do Responsável 

técnico e responsável legal de acordo com os apresentados no CRF e contrato social. 

7.1 -b) PESSOA FÍSICA; 
 

7.1.2 Para Habilitação serão exigidos dos licitantes,exclusivamente,os seguintes documentos: 

a) RG e CPF 

b) Comprovante de residência atualizado; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, ou outra equivalente, na forma 

da lei; 

d) Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho – CNDT – Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhista; 

e) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial e/ou concordata expedida dentro de 

um prazo de 60 (sessenta) dias anteriores à sessão de entrega e abertura dos envelopes de 

habilitação, pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade 

constante no documento. 

8. DA GARANTIA, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO 
 

 O fornecedor deverá: 
  

 Assegurar para os equipamentos/materiais garantia mínima de 12 (doze) meses, a partir da 
data de instalação nos leitos das novas enfermarias no Hospital Municipal de Santa Cruz/PE. 

  
 A garantia deverá ser prestada de forma integral pelo fornecedor, através de manutenção 

completa, ou seja, contendo por conta do mesmo o custo de mão-de-obra, peças acessórios 
de reposição, inclusive os casos de desgaste natural, além de serviços gerais e transporte 
necessário. 
 

 O fornecedor será responsável pela instalação dos equipamentos/materiais, pelo treinamento 
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operacional dos mesmos (de forma a abranger todos os operadores em seus respectivos 
plantões), além de assumir todos os custos relativos a estes procedimentos. 
 

9  OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 

a) Devem estar inclusos nos preços ofertados todos os tributos, taxas, custos com 
embalagens, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, seguro e quaisquer 
outros custos e despesas que incidam sobre a execução do objeto. Não será permitido, 
portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado. 
 

b) Todas as despesas relativas à entrega e/ou instalação do objeto, tais como frete 
e/ou transporte, correrão às custas, exclusivamente, da licitante vencedora. 
 
 

Santa Cruz, 18 de janeiro de 2021 
 
 

Juarez Guimarães da Silva 
Presidente da CPL 

 
 


