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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 055/SEMUSA/2020 -RETIFICADO
DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13.979/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.00207-00/2020

1. IDENTIFICAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA

1.2 REQUISITANTES:

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DVS
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB 
DEPARTAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - DEMAC

2. DO OBJETO

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI) E INSUMOS por dispensa de

licitação(LEI 13.979/20),para o enfrentamento  da Epidemia da COVID-19 (coronavírus), pelo período de 60 (sessenta) dias,

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE

1 MACACÃO IMPERMEÁVEL  de  manga  longa,  com  punho  ou  elástico  e  abertura
posterior, feito em material resistente de boa qualidade não alergênico, que proporcione
barreira antimicrobiana efetiva com touca acoplada, fabricadas em material Tecido-não-
Tecido (TNT) para uso odonto-médico-hospitalar, ser resistentes à penetração de fluidos
transportados  pelo  ar  (repelência  a  fluidos),  gramatura  no  mínimo  50g/m2  e  possuir
eficiência de filtração bacteriológica (BFE) > 99%.

UND 10.080

2 TOUCA DESCARTÁVEL confeccionada em tecido não tecido 100% polipropileno não
estéril com elástico, atóxico e antialérgico, gramatura no mínimo 30 procedência, data de
fabricação, validade e lote. pct com 100 unidades. 

PCT 707

3 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL – máscara cirúrgica TRIPLA (composta
no mínimo de 3 tecido não tecido) fabricada em tecido não tecido (TNT), com elástico
simples, possuir clipe nasal, atóxico, descartável, de uso único. Embalagem com 50 und

CAIXA 8.712

4 MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL (N95 PFF2) tipo  respirador,  constituído  por
fibras sintéticas dispostas em 4 camadas; duas tiras elásticas para fixação na cabeça, clipe
nasal fixado no corpo da máscara e eficiência mínima de filtração de 95% de partículas de
até  0,3  micrômetros.  Com  certificado  de  aprovação  como  pff/2  equivalente  a  n95.
Descartável. Atóxica e Hipoalergênica. Inodora. A embalagem deverá constar dados como
lote, data de fabricação, a penetração dos aerossóis de ensaio através do filtro da PFF não
pode exceder em momento algum a 6%. Validade mínima de 01 ano após entrega. 

UND

17.456

5 Sistema  de  aspiracao  traqueal  fechado,  tipo  trachcare,  nº  12  fr,  570mm
aprox., Com conexão em cotovelo, estéril. Compatível com ventiladores das mar-
cas leinstung e magnamed. Possuir Registro na anvisa.

UND 150

3.JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA

SITUAÇÃO EMERGENCIAL 

Considerando  a  declaração  de  pandemia  do  Covid-19,  doença  causada  pelo  novo  coronavírus  (Sars-Cov-2)  anunciada  pela

Organização Mundial da Saúde (OMS), no dia 11 de março de 2020;

Considerado que a  gestão  e  a  execução de serviços  públicos  de  saúde  são  fundamentais  para  prevenção  e  repressão à
disseminação do vírus. A pandemia acarreta sobrecarga nos postos de saúde e nos hospitais públicos que já apresentam problemas
ordinários, infelizmente – e privados, o que revela enorme desafio para racionalização das atividades e atendimentos de todos os
pacientes.
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A aquisição a que se propõe este Termo de Referência, justifica-se mediante a necessidade contratação direta (emergencial)

para  proporcionar  em  tempo  adequado  a  disponibilidade  de  insumos necessários  às  unidades  de  saúde  mencionadas,  com
fundamento no art. 4º da Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e Decreto Municipal nº 16.597, de 18 de março de 2020, a fim de
evitar ameaças à saúde pública devido à pandemia de COVID-19:

Art. 4º da Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020:

È dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus de que trata esta Lei.  (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 1º  A dispensa  de  licitação a  que  se  refere  o caput deste  artigo  é  temporária  e  aplica-se  apenas
enquanto  perdurar  a  emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional  decorrente  do
coronavírus

O Governo do Estado de Rondônia, através do decreto 24887, de 20 de março de 2020, reconheceu o estado de calamidade pública

no estado e decretou quarentena no Estado de Rondônia, ficando somente as atividades essenciais em estado de alerta.

O prefeito do município de Porto Velho/RO, usando da atribuição que lhe é conferida no incisivo XXI do artigo 87 da Lei Orgânica

do Município de Porto Velho na pessoa de Hildon de Lima Chaves divulga o decreto de n° 16.612 de 23 de março de 2020, que

RECONHECE o estado de CALAMIDADE PÚBLICA no município, em razão da Pandemia, declarada pela Organização Mundial

de Saúde, em virtude de doença infecciosa respiratória – COVID-19, causada pelo agente etiológico Novo Coronavírus - SARS-

CoV-2 e dispõe sobre as medidas adicionais necessárias para enfrentá-lo, sem prejuízo das medidas já previstas em Decretos ou atos

normativos não revogados expressa ou tacitamente pelo decreto; fica decretado de acordo capítulo IV,

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS, no art:15 , paragrafo único que ‘’Fica autorizada a realização de despesas, inclusive com dispensa

de licitação, para contratação de profissionais e pessoas jurídicas da área da saúde, aquisição de medicamentos e outros insumos,

nos termos do art.4° da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Assim, a aquisição pretendida, é plenamente justificável, pertinente e relevante pela necessidade de reforçar a Rede de Urgência e

Emergência e Unidades Básicas de Saúde para o enfrentamento da Pandemia COVID-19 .

Justifica-se  a  abertura  de  um  novo  processo  emergencial  de  equipamentos  de  proteção  individual  para  os  itens  Macacão

Impermeável, Touca Descartável ,Sistema de aspiração traqueal fechado, Máscaras N95 e cirúrgicas em virtude do processo

nº  08.00145-00/2020 fracassar esses  itens,  o  fracasso deu-  se  em razão de inexecução na entrega dos mesmos por  parte  do

fornecedor devidamente classificado no procedimento, quando solicitados por meio de entrega da nota de empenho. Considerando

que o Poder Público se acautele em face de contratações significativas, principalmente quando muitos recursos estão envolvidos, em

ato contínuo os fornecedores remanescentes foram convocados para que reduzissem o valor proposto em suas ofertas bem como

fizesse a entrega imediata haja vista situação de emergência em saúde que a capital enfrenta desde o mês passado e confirmação  de

novos  casos  .  Neste  sentido,  não  houve  êxito  na  negociação  ocorrendo  portanto  o  fracasso .Para que  médicos,  servidores  e

profissionais  de  saúde  não  sejam contaminados  com a  covid-19,além da  segurança  dos  mesmos os  equipamentos garantem a

segurança dos pacientes, evitando a 
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disseminação do vírus  uma vez que médicos, enfermeiros e técnicos atendem dezenas de pessoas por dia e podem carregar a doença

de forma assintomática.  

 

Fonte:Departamento de Vigilância em saúde -DVS

4.1 DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA MENSURAR O CONSUMO
Totais de Profissionais PA /24hs = 1127
Profissionais UBS ( diaristas) = 190 + 300 dentistas e técnicos 
DVS: 85
Total: 1.702

1. MACACÃO IMPERMEÁVEL
DESCARTE POR PLANTÃO 12HS (USO POR EQUIPE EM CUIDADO DIRETO COM PACIENTE COM INFECÇÃO)

5 Prontos Atendimentos + SAMU + Maternidade + CEM + CIEVS = 9 UNIDADES X 1 macacão x 60 plantões x 10 profissionais x 
3 meses= 720 x7 unidades de atendimento=  5.040 por mês e 10.080 unidades para 2 meses

2. TOUCA
UMA TOUCA POR PLANTÃO/MÊS NAS UNIDADES DE 24HS (SÃO 10 PLANTÕES/MÊS POR SERVIDOR) E UMA 
TOUCA POR DIA TRABALHADO DE DIARISTAS
2 toucas x 10 plantões x 1412 x 2 meses= 56.480 Média e Alta (exceção dos motoristas)
1 touca x 22 dias x 300 x 2 meses= 13.200 Odontólogos e THD do DAB
O Departamento de Vigilância em Saúde solicitou 10 pacotes
 TOTAL: 70.680 unidades para dois meses, no total de 707 pacotes com 100 unidades

3. MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS
A CADA DUAS HORAS UTILIZA-SE UMA MÁSCARA CIRÚRGICA.
SÃO DEZ PLANTÕES /MES POR SERVIDOR NAS UNIDADES 24HS. A CADA PLANTÃO UTILIZA-SE 12 MASCARAS 
POR SERVIDOR. Considerar que as quantidades foram arrendondas levando em consideração que na unidade do objeto será por 
caixa sendo quantitativo estimado.
 AS UNIDADES AMBULATORIAIS E UBS SÃO DIARISTAS COM USO DE 5 UNIDADES/DIA POR SERVIDOR.
12 mascaras x 10 plantões x 1453(servidores) =174.360 mês e 348.720 para dois meses DMAC
5 máscaras x 22 x 120(servidores) x 2 meses= 41.800 UBS DAB
Usuários: UPA: 18.079 e UBS: 8.809 =26.808 para 2 meses 
O Departamento de Vigilância em Saúde solicitou 360 caixas
Total: 435.600 = 8.712 caixas
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4. MÁSCARA N 95
UMA MASCARA PARA USO DE 7 DIAS (CADA SERVIDOR RECEBERÁ 4 MASCARAS/MÊS)
1370 servidores x 4 unid x 2 meses= 10.960 Média e Alta Complexidade (exceto SAME e Motoristas) para o uso dos profissionais 
quando em plantão especial de atenção a suspeitos de COVI D-19.
300 servidores x 4 und x 2 meses= 2.400 – Odontólogos e THD do DAB
50 servidores x 4 und x 2 meses= 400 Vigilância em Saúde
42 servidores de CME x 4 unid x 2 meses = 336
DAB (ACS) 420 ACS X 4 X 2 MESES= 3.360

TOTAL = 17.456 UNIDADES

5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
5.1.Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o
fornecimento de materiais compatíveis com o objeto deste termo.

5.1.1.Os  atestados  emitidos  por  pessoa  jurídica  de  direito  privado  deverão,  obrigatoriamente,  estar  em  papel  timbrado  com
identificação e endereço da emitente, o nome completo do signatário, estando as informações ali contidas sujeitas a verificação de
sua veracidade por parte da Administração.

5.1.2.Alvará Sanitário de Funcionamento da empresa licitante expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal. 

6. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

6.1.Visando  o  atendimento  das  exigências  contidas  na  legislação  e,  para  atendimento  das  demandas  da  Administração,  os

interessados na contratação deverão apresentar os seguintes documentos:

I- Comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista, consistente apresentação de:

a)Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais,

expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

b)Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,  mediante  apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais,

expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

c)Prova  de  regularidade  relativa  ao  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviços  (FGTS),  demonstrando  situação  regular  no

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

d)Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão de débitos relativos a tributos Federais e à

Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei no

8.212, de 24 de julho de 1991 (seguridade social – INSS), dentro da validade;

e)Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa fornecida pelo órgão competente, nos

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.

II- Declaração de que não possui, em nosso quadro de pessoal empregado (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor (es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz (es), a partir de 14

(quatorze) anos (Modelo da Proponente);”

6.2. REGISTRO NA ANVISA

6.2.1. Deverá ser entregue junto à proposta de preços,  prova de registro material emitido pela ANVISA (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) ou MS (Ministério da Saúde), ou de sua isenção (ser for o caso), ou a comprovação de atendimento aos
requisitos  da  RDC/356/2020  ou  ainda  cópia  da  publicação  de  registro  junto  ao  Diário  Oficial  da  União;  ou  Protocolo  de
Revalidação, acompanhado da cópia do último Registro do Produto, Cópia Simples.

6.2.2. Estando o registro do produto vencido, a Empresa deverá apresentar documento que comprove o pedido de sua revalidação
(protocolo), junto ao comprovante de pagamento da taxa de revalidação do referido registro.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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7.1. Fornecer o objeto da licitação, de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência, não podendo o mesmo

trocar e/ou entregar os bens diferente do ofertado na proposta;

7.2. A falta de quaisquer dos bens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo

de força maior para o atraso no fornecimento o objeto deste Termo de Referência e não a eximirá das penalidades a que está sujeita

pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

7.3. Fornecer  o  objeto  nas  quantidades  indicadas  pelo  órgão  requisitante  em Autorização  de  Fornecimento  e/ou  Executado  o

contrato, da qual constarão: data de expedição, especificação completa, quantitativo, prazo, local de entrega e preço unitário e total

que substituirá o Termo de Contrato;

7.4.Arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento e todos os tributos incidentes, devendo efetuar os respectivos pagamentos

na forma e nos prazos previstos em Lei;

7.5. Emitir as notas fiscais com a descrição completa dos materiais e bens solicitados – embalagem, unidade, marca – e com a

complementação dos seguintes dados: Local de Entrega, Número do Processo, Número do Contrato, Número do Empenho, bem

como cópia da nota de empenho;

7.6. Providenciar para que todas as Certidões referente à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

(FGTS), Fazendas (Federal, Estadual, Municipal) e à Justiça Trabalhista estejam regulares por ocasião da solicitação de Pagamento;

7.7. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerentes ao objeto da aquisição;

7.8. Informar previamente toda e qualquer alteração nas condições de fornecimento dos bens que atinja direta ou indiretamente a

CONTRATANTE;

7.9. Responder pelos danos causados pela violação dos direitos da CONTRATANTE;

7.10. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização, no tocante ao fornecimento do bem, assim como ao cumprimento das obrigações

previstas neste Termo de Referência;

7.11. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento do bem, inclusive considerando os

casos de grave ou paralisação de qualquer natureza.

7.12. O material  deverá atender  as  normas do Ministério  da Saúde/Vigilância  Sanitária  e  demais  legislações vigentes,  no que

concerne  a  apresentação,  inviolabilidade,  embalagem,  esterilização  dos  produtos  quando  indicado  e  constar  obrigatoriamente

registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, em estrita observância aos preceitos da Lei nº. 6.360/76 e de seu

regimento as normas DIN 17.442, DIN 100 e NBR-ABN, caso necessário.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Providenciar a emissão da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento nos termos estabelecidos neste Termo de Referência

ou no edital, encaminhando-os à Empresa CONTRATADA;

8.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis para que a CONTRATADA possa entregar o bem dentro do prazo e normas

estabelecidas neste Termo de Referência;

8.3. Acompanhar e fiscalizar o recebimento dos materiais/bens deste Termo, bem como atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva

entrega do mesmo, por meio dos servidores designados pelo ordenador de despesas, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, exigindo

seu fiel e total cumprimento;

8.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA;

8.5. Deverá  comunicar  à  CONTRATADA,  no  prazo  de  24  horas  efetivas  de  trabalho,  quando no  acompanhamento,  qualquer

irregularidade verificada na entrega dos bens;

8.6. Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
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8.7. Só será reconhecida a entrega como realizada se os quantitativos dos itens da nota fiscal forem aceitos, se algum bem constante

da mesma for recusado, a nota ficará esperando regularização e a data de entrega será a data do “fechamento do empenho” com a

entrega de todos os itens conforme solicitado;

8.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do contrato, para

que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

8.9. Aplicar à CONTRATADA as penalidades, caso existirem irregularidades, garantido a contraditória e ampla defesa;

8.10. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais e/ou bens com certificação

das notas fiscais pela comissão de recebimento dos mesmos de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos no

Contrato ou documento equivalente;

8.11. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será

gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

8.12. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

8.13. Verificar se todas as Certidões referente à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

Fazendas (Federal, Estadual, Municipal) e à Justiça Trabalhista estejam regulares por ocasião do pagamento.

9. DA GARANTIA

9.1. Garantia de fábrica de no mínimo 12 (doze) meses contra defeitos (vícios redibitórios) no que diz respeito às falhas ou defeitos

ocultos existentes no objeto passível de o tornarem impróprio ao uso a que se destina;

9.2.O início do período da garantia dar-se-á no primeiro dia útil após o recebimento do material, pela Comissão de Recebimento de

Materiais;

9.3. Sendo evidenciado defeito em prazo igual ou inferior a 7 (sete) dias corridos, o bem deverá ser substituído pelo contratado, no

prazo de até 15 dias úteis, por outro bem novo, sem uso. Sendo evidenciado defeito em prazo superior a 7 (sete) dias, o problema

será sanado pela assistência técnica;

10. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS MATERIAL

10.1. Os materiais deverão ser entregues no endereço do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde -  SEMUSA, sito à Rua:

Angelim, nº 5550, Bairro: Jardim Eldorado, tel:(69) 3901-2948/3901-2822, CEP 76.811-794,Porto Velho/RO,de segunda a sexta-

feira em horário comercial.

10.2. O prazo para entrega dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI), pela empresa vencedora deverá ocorrer no prazo de 05

(cinco) dias, contados após a entrega da nota de empenho ou instrumento equivalente na Divisão de Almoxarifado, Controle e

Distribuição de Materiais – SEMUSA, município de Porto Velho – RO. 

10.3.  A conferência  e  o  recebimento  dos  materiais  serão  acompanhados  e  fiscalizados  por  servidores  designados  por  ato  do
Ordenador de Despesas e será efetivado, quando em conformidade com as descrições constantes neste Termo de Referência, nos
termos art. 73 da Lei nº 8.666/93, ao qual competirá acompanhar, controlar e avaliar a sua execução, atestar a efetividade da entrega
e dirimir as dúvidas que surgirem em seu curso;

10.4.  O material  deverá  estar  isento  de  quaisquer  avarias,  inclusive  durante  o  transporte,  que  não  venha  a  comprometer  sua
estabilidade física, ficando na responsabilidade da empresa ganhadora do certame a substituição imediata dos mesmos;
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10.5. Fica terminantemente vedado à contratada entregar materiais fora dos padrões especificados, reservando-se ao Município de
Porto Velho/RO o direito de recusar qualquer item que apresente tais características;

10.6. Os materiais deverão Demonstrar as mesmas especificações detalhadas nos itens deste Termo de Referência, acompanhados de
manual de instrução, em português, na forma e prazo estipulados;

10.7. Os produtos deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas e demais disposições não sendo permitido à
Comissão receber os materiais fora das especificações pré-definidas, salvo por motivo superveniente, devidamente justificado e
aceito por esta Secretaria;

10.8.  Não  serão  admitidos,  para  efeito  de  recebimento,  objetos  que  estejam  em  desacordo  ou  conflitantes  com  quaisquer
especificações prescritas no anexo I deste instrumento.

10.9. Por ocasião do recebimento, caso seja detectado que os materiais não atendem as especificações deste termo de referência,
poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a licitante a providenciar a substituição dos materiais não
aceitos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data em que a mesma receber notificação expedida pela contratante,
realizando sua entrega no Almoxarifado da SEMUSA.

10.10.  A empresa  vencedora  de  cada  item  ficará  obrigada  a  trocar,  às  suas  expensas,  o  que  for  recusado  por  apresentar-se
contraditório à Ordem de Fornecimento e/ou distintos dos ofertados, ou qualquer outra coisa que estiver em desacordo com o
disposto neste instrumento e seus anexos;

10.11.  Não  serão  aceitos  materiais  que  tenham  sido  objeto  de  quaisquer  processos  de  manutenção/reciclagem  e/ou
recondicionamento e ainda os que se apresentarem fora das embalagens originais de seus fabricantes.

10.12. Fica terminantemente vedado à contratada entregar materiais que sejam usados ou similares, reservando-se ao Município de
Porto Velho/ RO o direito de recusar qualquer item que apresente tais características;

10.13.  Os materiais serão fornecidos pela empresa vencedora,  de primeiro uso,  no que couber,  devendo mantê-lo sempre com
qualidade  e  dentro  de  sua  validade  até  seu  recebimento  definitivo,  respeitando-se  complementarmente  o  período  da  Validade
ofertada.

10.14.Se a contratada tiver comprovadamente dificuldades para entregar os materiais dentro do prazo estabelecido, deverá informar
oficialmente  com antecedência  de  no  mínimo 48  (quarenta  e  oito)  horas  antes  de  esgotado  o  prazo  contratado,  apresentando
justificativa  circunstanciada  formal,  que  deverá  ser  encaminhada  a  Secretária  Municipal  de  Saúde  para  apreciação  e  demais
providências;

10.15. A contratada adequará se necessário, seus métodos de embalagem, a fim de atender às condições mínimas estabelecidas,
independentemente da inspeção e aprovação das embalagens pelo Órgão/Entidade;

10.16. O recebimento será  realizado pela  Comissão de Recebimento no Almoxarifado da Secretaria  Municipal  de Saúde,  que
realizará no prazo máximo de 05 (cinco) dias, os exames necessários para aceitação /aprovação dos produtos de modo a comprovar
que os  mesmos atendem as especificações estabelecidas neste  Termo de Referência,  procedida pela  Comissão de Certificação
(composta por representantes do departamento de interesse, devidamente portariados e com conhecimento técnico na respectiva
área), conforme artigo 73, inciso II, alíneas “a” e “b” e artigo 2°, Lei Federal 8.666/93.

10.17. Será realizado pela Comissão de Recebimento no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior verificação
da conformidade do objeto que procedida pela Comissão de Certificação  (composta por representantes do departamento de
interesse, devidamente proletariados e com conhecimento técnico na respectiva área), conforme artigo 73, inciso II, alíneas “a”
e “b” e artigo 2°, Lei Federal 8.666/93 e, será procedido na seguinte forma:

10.18. Provisoriamente: em até 03(três) dias depois de efetuada a entrega, para posterior verificação da conformidade dos materiais
com as especificações, no local de entrega, um servidor designado fará o recebimento dos materiais limitando-se a verificar a sua
conformidade com o discriminado na Nota fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da Nota a data da entrega dos materiais. O
recebimento suprarreferido dar-se-á através de recibo aposto na nota fiscal quando da sua entrega;

10.19. Se, após o recebimento provisório, for constatado que os materiais foram entregues de forma incompleta ou em desacordo
com as especificações ou com a proposta, após a notificação do contratado, será interrompido o prazo de recebimento definitivo e
suspenso o prazo de pagamento até que seja sanada a situação.
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10.20. Definitivamente: será feito após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação no prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, por servidor que procederá ao recebimento, realizando todos os testes,
verificando as especificações e as qualificações do material entregue, de conformidade com o exigido.

10.21. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do material, nem ético-
profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou instrumento contratual.

11. DA CONTRATAÇÃO

11.1. O fornecimento decorrente deste Termo, em razão de tratar-se de entrega imediata e, considerando o disposto no art. 62, §4º da
Lei Nacional n. 8.666/93, será instrumentalizado por meio de Nota de Empenho, que terá força obrigacional e vinculará o fornecedor
à sua proposta, a este Termo de Referência, sem prejuízo às demais obrigações decorrentes de Lei e normas.

11.2. A contratação resultante do objeto deste Termo de Referência, reger-se-á ainda pelas normas fixadas pelo Código de Defesa do
Consumidor, Lei nº 8.078, de 11.09.90. 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. As despesas decorrentes desta aquisição correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura do

Município de Porto Velho/RO exercício 2020, assim detalhados:

Projeto Atividade Elemento de Despesa Fonte de Recursos

08.31.10.122.329.2.236 - Enfrentamento da 
Calamidade Pública decorrente do Coronaví-
rus – COVID 19 

3.3.90.30 - Material de consumo 1.027 -Transferência de Recursos do 
SUS Custeio

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal acompanhada das devidas requisições que deram ori-

gem ao fornecimento pela contratada, devidamente atestadas pela Administração, conforme disposto nos art. 73 da Lei nº 8.666, de

1993.

13.2. O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE, será de 30 (trinta) dias, contados da data

de sua apresentação.

13.3. Não será efetuado qualquer pagamento de parcela controvertida à (s) empresa (s) Contratada (s) enquanto houver pendência de

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

13.4. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor devido

deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamen-

to, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante apli -

cação das seguintes fórmulas:

I=(TX/100)

         365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamen-

to;

VP = Valor da parcela em atraso.

14. DA FISCALIZAÇÃO

14.1. A empresa contratada ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, brigando-se a prestar todos os esclarecimentos 
porventura requeridos pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA;

14.2. A fiscalização do fornecimento será feita por servidor ou comissão com competência para tanto, designados por autoridade 
competente para tanto;

14.3. A existência da fiscalização da Secretaria não diminui ou altera a responsabilidade da empresa contratada;

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas deste Termo de referência ,serão aplicadas as penalidades previstas nos artigos 86
e 87 da Lei nº 8.666/93 e Lei 12.846/2013,garantida sempre a ampla defesa e o contraditório,  bem como as infrações abaixo
elencados:

I – Advertência;

II – Multa, nos seguintes percentuais:

a)  No atraso injustificado da entrega do objeto contratado, ou por ocorrência de descumprimento contratual, 0,33%
(trinta e três centésimos por cento) por dia sobre o valor da parcela inadimplida, limitado a 10% (dez por cento);

b) Nas hipóteses em que o atraso injustificado no adimplemento das obrigações seja medido em horas, aplicar-se-á mora
de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por hora sobre o valor total do empenho, limitado a 10% (dez por cento);

c) No caso de atraso injustificado para substituição do objeto, 0,5% (cinco centésimos por cento) ao dia sobre o valor do
produto, incidência limitada a 10 (dez) dias;

d) Na hipótese de atraso injustificado para substituição do objeto, superior a 10 (dez) dias, 8% (oito por cento) sobre o
valor do produto;

e) Em caso de reincidência no atraso de que tratam as alíneas "a", "b" e "c" quando da ocorrência do 3º (terceiro) atraso,
poderá ser aplicada sanção mais grave prevista no inciso III deste item, concomitantes e sem prejuízo de outras cominações;

f) Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas alíneas "a" e "b", poderá ser aplicada sanção mais grave
prevista no Inciso III deste item, concomitantes e  sem prejuízo de outras cominações;
III – Inadimplemento absoluto das obrigações sujeitas a contratado à aplicação das seguintes multas:

a) Pelo descumprimento total, será aplicada multa de 10% sobre o valor contratado;

b)  Pelo descumprimento parcial, será aplicada multa de 5% sobre o valor do contrato, levando em consideração para
fixação do valor final, a relevância da parcela inadimplida;

c) No caso de atraso injustificado para substituição do objeto, 0,5% (cinco centésimos por cento) ao dia sobre o valor do produto,
incidência limitada a 10 (dez) dias;

d) Na hipótese de atraso injustificado para substituição do objeto, superior a 10 (dez) dias, 8% (oito por cento) sobre o
valor do produto;

e) Em caso de reincidência no atraso de que tratam as alíneas "a", "b" e "c" quando da ocorrência do 3º (terceiro) atraso,
poderá ser aplicada sanção mais grave prevista no inciso III deste item, concomitantes e sem prejuízo de outras cominações;

IV – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a
2 (dois) anos, de acordo com o Art. 87, inciso III da Lei nº 8.666/93.
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15.2. A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão contratual.

15.3. A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade para exercício da ampla defesa e do contraditório,
por parte do contratado, na forma da lei.

15.4. Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

15.5. Os  prazos  para  adimplemento  das  obrigações  consignadas  no  presente  termo admitem  prorrogação  nos  casos  e
condições  especificados  no  §  1º  do  art.  57  da  Lei  nº  8.666/93,  devendo a  solicitação  dilatória,  sempre  por escrito,  ser
fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, recebida contemporaneamente ao fato que
ensejá-la, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

15.6. As multas, aplicadas após o regular processo administrativo, serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos
ao Contratado.

16. - Fazem parte deste Termo de Referência os seguintes anexos:

ANEXO I – Quadro de Descrição e Quantitativos Geral;
ANEXO II – Quadro de Distribuição; 
ANEXO III – Unidades Atendidas;
ANEXO IV – Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/GGTES/Anvisa;
ANEXO V – Lei nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020;
ANEXO VI – Plano Municipal de Contingência;
ANEXO VII – Plano Municipal de Contingência da Fiocruz;
ANEXO VIII – Protocolo de Manejo Clinico para o Novo Coronavírus;
ANEXO IX– Informativos, Notícias da Pandemia Coronavírus;
ANEXO X – Decreto nº 16.612 de 23 de março 2020.
ANEXO XI – Medida provisória nº 926 de março de 2020

Porto Velho/RO, 13 de Maio de 2020.

Atenciosamente, 

Responsável  pela  consolidação  das  informações,  CONSIDERANDO  que  os  quantitativos  foram  enviados  pelos
Departamento/Divisões conforme anexos e assinaturas a baixo: 

Katiane Helena dos Santos
Departamento Administrativo – DA
Matrícula: 293912

De acordo:

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor do Departamento Administrativo - DA
Decreto nº 5.397/I

Maria Zilma Conceição de Souza
Diretora do Departamento de Atenção Básica - DAB
Matrícula: 125981

Régia de Lourdes Ferreira Pacheco Martins
Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde -  DVS

Francisca Rodrigues Nery
Diretora do Departamento de Média e Alta Complexidade – DMAC
Matrícula: 830118 

AUTORIZAÇÃO  DA  DESPESA:  Declaro  estar  ciente  dos  principais  riscos  desta  contratação  e  AUTORIZO  O
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme competência prevista na Lei complementar Municipal nº
648/2017 e demais alterações
Aprovado em: _____/_____/______
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ELIANA PASINI
Secretaria  Municipal de Saúde – SEMUSA

Decreto nº 3.105/I

ANEXO I 
 DESCRIÇÃO DO MATERIAL

ORD
EM

DESCRIÇÃO (ESPECIFICAÇÃO) UND QUANT VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL 
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(R$) (R$)

1 MACACÃO IMPERMEÁVEL de manga longa, com punho ou elástico e abertura
posterior,  feito  em  material  resistente  de  boa  qualidade  não  alergênico,  que
proporcione  barreira  antimicrobiana  efetiva  com  touca  acoplada,  fabricadas  em
material Tecido-não-Tecido (TNT) para uso odonto-médico-hospitalar, ser resistentes à
penetração  de  fluidos  transportados  pelo  ar  (repelência  a  fluidos),  gramatura  no
mínimo 50g/m2 e possuir eficiência de filtração bacteriológica (BFE) > 99%.

UND 10.080

2 TOUCA DESCARTÁVEL confeccionada em tecido não tecido 100% polipropileno
não estéril com elástico ,atóxico e antialérgico, gramatura no mínimo 30 procedência,
data de fabricação ,validade e lote. pct com 100 unidades. 

PCT 707

3 MÁSCARA  CIRÚRGICA  DESCARTÁVEL  –  máscara  cirúrgica  TRIPLA
(composta no mínimo de 3 tecido não tecido) fabricada em tecido não tecido (TNT),
com  elástico  simples,  possuir  clipe  nasal,  atóxico,  descartável,  de  uso  único.
Embalagem com 50 und

CAIXA 8.712

4 MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL (N95 PFF2) tipo respirador, constituído por
fibras sintéticas dispostas em 4 camadas; duas tiras elásticas para fixação na cabeça,
clipe nasal fixado no corpo da máscara e eficiência mínima de filtração de 95% de
partículas  de  até  0,3  micrômetros.  Com  certificado  de  aprovação  como  pff/2
equivalente  a  n95.  Descartável.  Atóxica  e  Hipoalergênica.  Inodora.  A embalagem
deverá constar  dados como lote,  data  de fabricação,  a  penetração dos aerossóis de
ensaio através do filtro da PFF não pode exceder em momento algum a 6%. Validade
mínima de 01 ano após entrega. 

UND

17.456

5 Sistema de aspiracao traqueal fechado, tipo trachcare,  nº  12 fr,
570mm aprox.,  Com conexão em cotovelo,  estéril.  Compatível  com
ventiladores das marcas leinstung e magnamed. Possuir Registro na
anvisa.

UND 150

ANEXO II
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

ORDEM DESCRIÇÃO (ESPECIFICAÇÃO) UND DVS DAB DEMAC TOTAL
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1 MACACÃO IMPERMEÁVEL  de manga longa,  com punho ou
elástico  e  abertura  posterior,  feito  em material  resistente  de  boa
qualidade não alergênico, que proporcione barreira antimicrobiana
efetiva  com  touca  acoplada,  fabricadas  em  material  Tecido-não-
Tecido (TNT) para uso odonto-médico-hospitalar, ser resistentes à
penetração de fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos),
gramatura  no  mínimo  50g/m2  e  possuir  eficiência  de  filtração
bacteriológica (BFE) > 99%.

UND 0 0 5040 10080

2 TOUCA DESCARTÁVEL confeccionada em tecido não tecido
100%  polipropileno  não  estéril  com  elástico  ,atóxico  e
antialérgico, gramatura no mínimo 30 procedências, data de
fabricação ,validade e lote. pct com 100 unidades. 

PCT 10 132 565 707

3 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL – máscara cirúrgica
TRIPLA (composta no mínimo de 3 tecido não tecido) fabricada em
tecido não tecido (TNT), com elástico simples, possuir clipe nasal,
atóxico, descartável, de uso único. Embalagem com 50 und

CAIXA 360 1.015 7.337 8.712

4 MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL (N95 PFF2) tipo
respirador,  constituído por fibras sintéticas dispostas em 4
camadas; duas tiras elásticas para fixação na cabeça, clipe
nasal fixado no corpo da máscara  e eficiência mínima de
filtração de 95% de partículas de até 0,3 micrômetros. Com
certificado  de  aprovação  como  pff/2  equivalente  a  n95.
Descartável.  Atóxica  e  Hipoalergênica.  Inodora.  A
embalagem  deverá  constar  dados  como  lote,  data  de
fabricação, a penetração dos aerossóis de ensaio através do
filtro da PFF não pode exceder em momento algum a 6%.
Validade mínima de 01 ano após entrega. 

UND 400 5.760 11.296 17.456

5 Sistema de aspiracao traqueal fechado, tipo trachcare, nº
12  fr,  570mm aprox.,  Com conexão  em cotovelo,  estéril.
Compatível com ventiladores das marcas leinstung e magna-
med. Possuir Registro na anvisa.

UND 0 0 150 150

ANEXO III

UNIDADES ATENDIDAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Rua: General Osório, 81 – Bairro: Centro Telefone: (69) 3901-2961

 E-mail:comissaoprocessual.semusa@hotmail.com 
Departamento Administrativo – DA CEP: 76.801.086 – Porto Velho/RO.

mailto:comissaoprocessual.semusa@hotmail.com


                            PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO
                              SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA 

                           DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO -DA
ORDEM Departamentos Divisões/Unidades de Saúde/ Unidade de Pronto Atendimento

1 Departamento de Vigilância em Saúde - DVS CIEVS, DPDZE, DVE, DVISA, DCV, DCZADS 

2

Departamento de Atenção Básica – DAB 

U.S.F. Agenor de Carvalho
U.S.F. Aponiã
U.S.F. Caladinho
U.S.F. Castanheira
U.S.F. Ernandes Índio
U.S.F. Hamilton Raulino Gondin
U.S.F. José Adelino da Silva
U.S.F. Mariana
U.S.F. Nova Floresta
U.S.F. Osvaldo Piana
U.S.F. Pedacinho de Chão
U.S.F. Renato Medeiros
U.S.F. Ronaldo Aragão
U.S.F. Santo Antônio
U.S.F. São Sebastião
U.S.F. Socialista
U.S.F. Vila Princesa
U.B.S. Maurício Bustani
U.B.S. Areal da Floresta
U.S.F. Abunã
U.S.F. Benjamim Silva – Calama
U.S.F. José Gomes Ferreira - Cujubim
U.S.F. Extrema
U.S.F. Fortaleza do Abunã
U.S.F. Jacy Paraná
U.S.F. Joana Darc / Palmares
U.S.F. Linha 28
U.S.F. Mutum Paraná/Nova Mutum
U.S.F. Nova Califórnia
U.S.F. Novo Engenho Velho
SEMASF

3 Departamento de Alta e Média Complexidade 
- DEMAC

 CEM – Centro Especialidades Medicas
 MMME – Maternidade Municipal Mãe Esperança
 PRVS – Policlínica Dr. Rafael Vaz E Silva
 PAJA - Pronto Atendimento José Adelino da Silva
 PAAA - Pronto Atendimento Ana Adelaide
 PAJP – Pronto Atendimento Jaci-parana
 SAMU – Serviço de Atendimento Movel de Urgência
 UPA L. - Unidade De Pronto Atendimento Zona Leste
 UPA S. - Unidade de pronto atendimento zona sul
CRSM - Centro De Referencia De Saúde Da Mulher
SAE - Serviço de atendimento especializado
CAPS INF - Centro de Atenção Psicossocial Infantil
SADI – Serviço Apoio a Diagnostico Por Imagem Divisão de apoio
ao Diagnóstico
Divisão de apoio ao Diagnóstico
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