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

                           DEPARTIMENTO ADMINISTRATIVO -DA

                   MINUTA TERMO DE REFERÊNCIA Nº 026/SEMUSA/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 de Insumos  e Materiais para atendimento da demanda da  Pandemia Coronavírus, pelo período de  180

(cento e oitenta) dias, conforme especificações constantes no Anexo I deste Termo de Referência.

3. UNIDADES ATENDIDAS

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
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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

4. JUSTIFICATIVA

As atividades em saúde, envolvem ações de prevenção, educação em saúde, atendimento de urgência e obstétrico.
A SEMUSA possui em sua estrutura unidades de urgência e emergência, saúde da família, atendimento odontológico,
atendimento especializado, assistência ao parto e os exames de apoio ao diagnóstico especialmente laboratoriais.
     Considerando que em dezembro de 2019, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) da China identificou
um surto de doença respiratória em trabalhadores de um mercado de alimentos de Wuhan, capital da província de
Hubei. Posteriormente, identificou-se como causador da doença um novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2. O
vírus  pertence  à  família  Coronaviridae  e  provoca  uma  doença  respiratória,  chamada  de  Covid-19.  A  doença
disseminou-se rapidamente na província de Hubei e, desde então, atingiu mais de 100 países dos cinco continentes. A
Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS)  declarou  a  Covid-19  uma  pandemia  em  11  de  março  de  2020.  Dados
atualizados  sobre  a  Covid-19  podem  ser  consultados  em  https://www.who.int/docs/default-source/
coronaviruse/20200302-sitrep-42-Covid-19.pdf?sfvrsn=d863e045_2. 

Considerando o cenário à nível mundial referente a pandemia do novo Coronavírus, e que no Brasil vem crescendo
o número de casos confirmados e ainda especificamente em Porto Velho vem tendo casos suspeitos.

   Considerando as medidas de orientação publicadas, a portaria 356/20     que regulamenta a lei 13.979/20     e estabelece
medidas de enfrentamento do novo coronavírus no território brasileiro. O decreto é fundamentado na declaração de
emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela OMS em 30 de janeiro deste ano, a  Nota Técnica nº
04/2020  da  ANVISA,  onde  estabelece  as  medidas  de  prevenção  e  controle  na  assistência  aos  casos  suspeitos  e
confirmados e ainda o Plano de Contingência da Fiocruz. Bem como, o Plano Municipal de Contingência para as
repostas às emergências em saúde pública, afim de nortear todas as medidas necessárias para o enfrentamento desta
pandemia.

A presente justificativa visa a aquisição pretendida, em atendimento ao que preceitua a Legislação aplicável, em
especial o contido na Lei Federal n. 8.666/93. O artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 - nos casos de emergência ou
de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares e somente
para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços
que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. E ainda conforme o art. 4º
da lei federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 – Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e
insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus de que trata esta Lei.

Importante consignar que as quantidades estimadas no processo, é em razão do consumo de itens a serem utilizados
na prevenção e controle da Pandemia do Coronavírus, onde desconfigura o planejamento anual da Secretaria Municipal
de Saúde - SEMUSA, e faz-se necessário o reforço do estoque para que possa viabilizar  o suporte necessário ao
atendimento.

  Os quantitativos se deram considerando o índice populacional de Município de Porto Velho/RO, as Unidades
de Saúde (Urbana e Rural), todos os profissionais da saúde que atuam na linha de frente, os profissionais por
plantão (6hs, 12hs, 24hs, 36hs e horário comercial), os Agentes Comunitários de Saúde, os Agentes de Edemias,
os Assistentes Sociais, os trabalhadores externos (rua), a quantidade de troca desses EPIs (devem ser trocados
sempre que contaminados, molhados ou rasgados) também para os usuários que estão aguardando atendimento
nas Unidades com máscaras e outros insumos necessários a distribuição. 
    Apoiar as demais Secretarias Municipais que trabalham interruptamente com a população exterior. 
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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  Aquisição  de  Insumos  e  Materiais  para  atendimento  da  demanda da  Pandemia
Coronavírus, compatíveis com o objeto em licitação.

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.

5.2. REGISTRO NA ANVISA

5.2.1.  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), e 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.
5.2.2. 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.

5.3. DA LICENÇA SANITÁRIA

5.3.1.  Licença  Sanitária  de  Funcionamento  da  empresa  licitante  expedido  pela  Vigilância  Sanitária  Estadual  ou
Municipal.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Além daquelas decorrentes de leis, decretos e outras normas relativas às atividades da contratada ou que recaiam

sobre comercialização dos produtos fornecidos, a contratada fica obrigada também ao que segue:

6.1.1. Entregar os materiais dentro dos elevados padrões de qualidade, de acordo com as especificações dos fabricantes,

normas técnicas e legislação vigente.

6.1.2. Acatar prontamente as instruções emitidas pela SEMUSA;

6.1.3. Instruir seus empregados e contratados a tratar os servidores da Administração com humanidade e respeito;

6.1.4.  Arcar  com  todos  os  custos  e  encargos  resultantes  da  entrega  dos  materiais,  inclusive  impostos,  taxas  e

emolumentos incidentes sobre o objeto deste contrato, bem como encargos técnicos, trabalhistas, previdenciários e de

seguro de acidentes do trabalho;

6.1.5. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados em bens de propriedade do Estado ou a terceiros, por

ação ou omissão, na execução do futuro contrato, inclusive por acidentes, mortes, perdas ou destruições, isentando o

Estado de todas e quaisquer reclamações cíveis ou trabalhistas que possam surgir;

6.1.6. O valor correspondente à satisfação dos danos causados, em bens de propriedade do Município, será debitado de

acordo com o preço de mercado, no pagamento que a empresa vier a fazer jus, em função do montante e interesse

administrativo, recolhido por depósito a favor do Município.
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6.1.7. A Contratada deverá assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário, horas extras e adicionais, encargos

fiscais e comerciais e demais encargos sociais relativamente aos seus empregados, resultantes da entrega dos produtos

solicitados

6.1.8.  Responsabilizar-se  por  quaisquer  acidentes  que  venham  a  ser  vítimas  seus  empregados,  quando  as  leis

trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem, e demais exigências legal, para o exercício da atividade do objeto do

contrato, ficando, ainda, a SEMUSA, isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

6.1.9. Cumprir todas as orientações da SEMUSA para fiel cumprimento das atividades especificadas;

6.1.10. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte desta SEMUSA, prestando todos os esclarecimentos

solicitados e atendendo as reclamações procedentes, caso ocorram;

6.1.11. Comunicar à SEMUSA os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após

verificação do fato, e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a

partir da data da sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;

6.1.12.  A  contratada  deverá  comunicar  à  SEMUSA,  qualquer  anormalidade  de  caráter  urgente  e  prestar  os

esclarecimentos julgados necessários;

6.1.13. Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com fretes, ensaios, testes, laudos, e demais provas

exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste instrumento, caso se faça necessário.

6.1.14. A CONTRATADA não pode transferir a terceiros, por qualquer forma, o presente contrato, nem subcontratar

qualquer parte do mesmo a que está é obrigada a cumprir, sem prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE;

6.1.15. Reparar, corrigir, remover ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, prestações objeto do contrato

em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento

de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

6.1.17. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública,

apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;

6.1.18. Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com frete, ensaios, testes, laudos, e demais provas

exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste instrumento, caso se faça necessário.

6.1.19. 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.

6.1.20. Deverá obedecer no ato da entrega às condições ofertadas na proposta de preço: prazo de validade e a marca do

produto ofertado, o fabricante, tipo de apresentação, quantidade por embalagem e procedência do produto.
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 7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1.  Além daquelas  legalmente  assumidas  em razão  do  fornecimento  dos  materiais  decorrentes  deste  Termo,  são

obrigações da Contratante o que segue:

7.1.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o objeto deste instrumento, através de representantes designados pela

SEMUSA (Comissão de Recebimento e Comissão de Certificação);

7.1.2.  Efetuar  o  pagamento  à  Contratada  de  acordo  com  as  condições  de  preços  e  prazos  estabelecidos  neste

instrumento;

7.1.3. Não permitir que outrem execute o objeto da presente Minuta de Termo de Referência;

7.1.4. Aplicar à contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis;

7.1.5.  Devolver  os  produtos  caso  não  estejam dentro  das  especificações  constantes  neste  instrumento,  ficando  a

contratada sujeita às sanções cabíveis.

7.1.6.  Permitir  o  acesso  dos  empregados  da  contratada  às  suas  dependências  para  o  fiel  cumprimento  de  suas

obrigações;

7.1.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

7.1.8. Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a aquisição dos materiais;

7.1.9. Designar o responsável pelo recebimento dos produtos objetos desta Minuta de Termo de Referência;

7.1.10. Aceitar ou recusar os motivos alegados pela contratada para configurar caso fortuito ou força maior, dando, por

escrito, razões de sua eventual aceitação ou recusa, no prazo máximo de 5 (cinco) dias consecutivos, contados do

recebimento dos documentos de comprovação;

7.1.11. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

7.1.12. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as

especificações constantes neste instrumento, para fins de aceitação e recebimentos definitivos;

8. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

8.1. O fornecimento dos materiais deverão ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de

recebimento da respectiva nota de empenho.

8.2. 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.
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8.3. 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;

8.4. 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;

8.5. 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;

8.6.  Os materiais  deverão  Demonstrar  as  mesmas  especificações  detalhadas  nos  itens  desta  Minuta de  Termo de

Referência, acompanhados de manual de instrução, em português, na forma e prazo estipulados;

8.7.  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;

8.8. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, objetos que estejam em desacordo ou conflitantes com quaisquer

especificações prescritas no anexo I deste instrumento.

8.9. 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.

8.10. 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;

8.11.  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.

8.12. 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;

8.13. 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.

8.14. Se a contratada tiver comprovadamente dificuldades para entregar os materiais, dentro do prazo estabelecido, não

sofrerá multa, caso informe oficialmente com antecedência de mínimo 10 (dez) dias úteis, antes de esgotado o prazo
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inicialmente previsto,  apresentando justificativa circunstanciada formal,  que deverá ser  encaminhada ao Secretário

Municipal de Saúde que, por sua vez, decidirá a possibilidade de prorrogação do prazo, ou determinará a cominação

das multas cabíveis, que ocorrerá a partir da efetiva notificação;

8.15.  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;

8.16. 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.

8.17. 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:

8.18. 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;

8.19. 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.

8.20. 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.

8.21. 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.

9. DA INSTRUMENTALIZAÇÃO, VIGÊNCIA E REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO

9.1. O fornecimento decorrente deste Termo, em razão de tratar-se de entrega de no prazo máximo até 30 (trinta) dias

corridos, 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 a licitante à sua proposta, a este Termo e ao Edital de Licitação

respectivo, sem prejuízo às demais obrigações decorrentes de Lei e normas;
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9.1.1. Após a homologação do procedimento em favor da(s) licitante(s), a Administração convocará o vencedor para

retirar a Nota Empenho respectiva, no prazo e forma estabelecidos;

9.1.2. Conforme autoriza o §3º do art. 27 do Decreto Municipal n. 10.300, de 17.02.2006, quando o Licitante vencedor,

injustificadamente,  recusar-se  a  retirar  a  nota  de  empenho,  a  Administração  poderá  convocar  o(s)  licitante(s)

remanescente(s),  respeitada a ordem de classificação, para,  após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a

negociação, assumir a obrigação decorrente do fornecimento deste Termo, sem prejuízo das sanções administrativas

previstas em edital e das demais cominações legais contra o licitante faltoso;

9.2. Face ao exposto nos subitens acima não haverá prorrogação contratual nem reajuste de preços, os quais serão fixos

e irreajustáveis para todos os efeitos;

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. 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

08.31.10.304.335.2.057- Manutenção do DVSISA
08.31.10.305.335.2.058 - Manutenção do DVEA

 

33.90.30 -  Material Consumo 1.023 – Recursos Hídricos
1.027 -Transferência de Recursos do SUS 
Custeio

08.31.10.301.317.2.664 -Manutenção dos Serviços
das Unidades Básicas de Saúde -DAB

08.31.10.302.329.2.669 – Manutenção das Unida-
des de Saúde de Média e Alta Complexidade - DE-
MAC

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal acompanhada das devidas requisições

que deram origem ao fornecimento pela contratada, devidamente atestadas pela Administração, conforme disposto nos

art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

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

contados da data de sua apresentação.

11.3. 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.

11.4. 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 pagamento, 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 aplicação das seguintes fórmulas:

I=(TX/100)

         365

EM = I x N x VP, onde:
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I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

12. DA FISCALIZAÇÃO

12.1. 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;

12.2. A fiscalização do fornecimento será feita por servidor ou comissão com competência para tanto, designados por 

autoridade competente para tanto;

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

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. 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 ,  Lei  10.520/02 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;
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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  10%  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.

V – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios,

com fulcro no Art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002, quando a CONTRATADA deixar de cumprir as obrigações

assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé.

13.2. A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão contratual.

13.3. 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.

13.4. 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.

13.5. 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.

13.6. As  multas,  aplicadas  após  o  regular  processo  administrativo,  serão  descontadas  dos  pagamentos

eventualmente devidos ao Contratado.

14. - Fazem parte desta minuta Termo de Referência os seguintes anexos:

ANEXO I – Quadro de Descrição e Quantitativos Geral;
ANEXO II – Quadro de Distribuição; 
ANEXO III – Descritivo de Usuários e Quantitativo de Seringas;
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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 16.597 de 18 de março 2020;

Porto Velho/RO, 23 de Março de 2020.

Atenciosamente, 

Responsável pela elaboração: 

Célia da Silva Bezerra
Departamento Administrativo – DA
Matrícula: 297300

De acordo:

Ivaneide Neves Silveira Batista
Coord. Programa Hiperdia/DAB/SEMUSA
Matricula: 171554

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

Marília Lis Oliveira Guedes
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica – DAF
Decreto nº 4567/I 

Jorilda Alves de Souza Monteiro
Supervisora do  CIEVS
MAT. 24894

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

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: _____/_____/______

ELIANA PASINI
Secretaria  Municipal de Saúde – SEMUSA

Decreto nº 3.105/I
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ANEXO I 
 DESCRIÇÃO DO MATERIAL

ORDEM DESCRIÇÃO (ESPECIFICAÇÃO) UND QUANT
VALOR 
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR 
TOTAL 
(R$)

1

LUVA DE BORRACHA TAM P. Luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex)
super reforçada; sem revestimento interno; antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta
dos  dedos.  ESPECIFICAÇÕES:  Comprimento:  7  (P):  32  cm*  -  Uso:  Reutilizável  Formato:
Anatômico Estrutura: Sem Suporte Têxtil  Acabamento interno: Clorinado Punho: Virola Grip:
Colmeia.  ACONDICIONADA  EM  EMBALAGEM  COLETIVA  CONTENDO
EXTERNAMENTE  DADOS  DE  IDENTIFICAÇÃO,  PROCEDÊNCIA,  DATA  DE
FABRICAÇÃO,  PRAZO  DE  VALIDADE.  REGISTRO  NA  ANVISA/MINISTÉRIO  DA
SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA
DE ENTREGA. Embalagem com 100 UND

CAIXA
5.000

2
LUVA DE BORRACHA TAM M. Luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex)
super reforçada; sem revestimento interno; antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta
dos  dedos.  ESPECIFICAÇÕES:Comprimento:  7  (P):  32  cm*  -  Uso:  Reutilizável  Formato:
Anatômico Estrutura: Sem Suporte Têxtil  Acabamento interno: Clorinado Punho: Virola Grip:
Colmeia.  ACONDICIONADA  EM  EMBALAGEM  COLETIVA  CONTENDO
EXTERNAMENTE  DADOS  DE  IDENTIFICAÇÃO,  PROCEDÊNCIA,  DATA  DE
FABRICAÇÃO,  PRAZO  DE  VALIDADE.  REGISTRO  NA  ANVISA/MINISTÉRIO  DA
SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA
DE ENTREGA. Embalagem com 100 UND

CAIXA 6.000

3

LUVA DE BORRACHA TAM G. Luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex)
super reforçada; sem revestimento interno; antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta
dos  dedos.  ESPECIFICAÇÕES:Comprimento:   7  (P):  32  cm*  -  Uso:  Reutilizável  Formato:
Anatômico Estrutura: Sem Suporte Têxtil  Acabamento interno: Clorinado Punho: Virola Grip:
Colmeia.  ACONDICIONADA  EM  EMBALAGEM  COLETIVA  CONTENDO
EXTERNAMENTE  DADOS  DE  IDENTIFICAÇÃO,  PROCEDÊNCIA,  DATA  DE
FABRICAÇÃO,  PRAZO  DE  VALIDADE.  REGISTRO  NA  ANVISA/MINISTÉRIO  DA
SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA
DE ENTREGA. Embalagem com 100 UND

CAIXA 6.000

4
CHAPÉU COM PROTETOR DE NUCA. Chapéu Árabe Com Proteção de Nuca, na cor cinza
com ajuste  em elástico para  adaptar  a  circunferência  craniana:  Composição:  Forro em 100%
Poliéster; Tecido em 40% Poliéster; Tecido em 60% Algodão;

UND 2.000

5 MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL. Constituídas de armação e visor confeccionados em
uma única peça de policarbonato incolor e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do
mesmo material  da armação e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta
composto de seis fendas dispostas na posição horizontal. As hastes são fixadas à armação através
de  pinos  plásticos  Proteção  dos  olhos  dos  usuários  contra  impactos  de  partículas  volantes
multidirecionais. Embalagem com 100 UND

CAIXA
2.000

6 CAPACETE COM PROTETOR AURICULAR E VISOR. Capacete acoplado, composto por
um capacete,  duas semi-hastes  com protetores  auditivos  tipo  concha e  um protetor  facial.  O
Produto é acoplado por intermédio de uma pela composta por parafuso e arroela plástica que fica
o protetor facial e os protetores auditivos no capacete

UND
300

7 PROTETOR SOLAR. Com no mínimo as seguintes características: Protetor Solar para todos os
tipos de peles com textura leve e rápida absorção. Que proteja a pele dos raios UVA e UVB.
Loção FPS 60 com fórmula livre de óleo, resistente à água e de fácil aplicação.  

UND 10.000

8 REPELENTE. Com no mínimo as seguintes características: repelente para insetos em spray, com
princípio ativo Dhethyl Toluamidi a 8%, camomila, aloe vera e extrato de flower. UND

10.000

9 COLETES SALVA-VIDAS. Confeccionados em material especial como neoprene e flutuadores
anti-impacto. Que não absorve água e permita que seu usuário flutue. UND

1.500

10 MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL (N95 PFF2) tipo respirador, aplicação proteção contra
bacilo da tuberculose, constituído por fibras sintéticas dispostas em 4 camadas com formados em
concha ou bico de pato; 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  e  n95  e  registro  do  ms.  Descartável.  Atóxica  e
Hipoalergênica.  Inodora.  A embalagem deverá  constar  dados  como  lote,  data  de  fabricação,
registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega. Embalagem com 100 UND

CAIXA 150.000

11 CAPA DE CHUVA. Confeccionada em PVC com forro de poliéster com mangas longas, capuz,
fechamento anterior, com botões de pressão. UND

1.500

12 JALECO OU CAPOTE IMPERMEÁVEL. de manga longa, com punho ou elástico e abertura
posterior, feito em material resistente de boa qualidade não alergênico, que proporcione barreira UND

10.000
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antimicrobiana efetiva.

13 COLETOR DE SECREÇÃO DE OROFARINGE DESCARTÁVEL. FRASCO de 25 ml de
polipropileno transparente  para facilita  a  visualização das secreções com escala de 5ml (com
sonda de aspiração acoplada), tamanho 6FR com tampa adicional totalmente vedada e etiqueta de
identificação. Produto estéril em oxido de etileno. Tampa hermética: ABS: coletor PVC de grau
médio, flexível, macio e com ponta arrendondada para não lesionada a mucosa, tubo PVC de grau
médio. Possuir em sua ponta um conectador crônico PVC para conexão com sistema de vácuo.
Com validade de 2 anos.

UND
15.000

14 AVENTAL. Capote ou avental descartável impermeável, com manga longa, punho de malha não
estéril, 100% polipropileno, abertura posterior (gramatura 50g/mm). Embalagem com 100 UND

PCT 23.500

15 SWAB DE RAYON Swab combinado (15 cm) de Rayon, descartável,estéril, com ponta de fibras
de  Naylon,  haste  plástico  flexível  com  ponta  flexível  em  poliestireno,  acondicionado
individualmente, para coleta de espécime. Embalagem com 100 UND

CAIXA 15.000

16 TUBO CÔNICO. Tubo Cônico, Tipo Falcon, estéril, em polipropileno, transparente, com tampa
rosqueável, resistente à autoclavagem a 121°C, por até 10mints, graduado com superfície para
marcação de amostra, fundo cônico com capacidade para 15 ml (17x119mm), com etiqueta de
identificação. Embalagem com 100 UND

CAIXA 5.000

17 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. 

UND
15.000

18 PROPE DESCARTÁVEL  CONFECCIONADA  EM  TECIDO  NÃO  TECIDO  100%
POLIPROPILENO  NÃO  ESTÉRIL  COM  ELÁSTICO,  ATÓXICO  E  ANTIALÉRGICO,
GRAMATURA 20 A 30. PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE.
EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.

PCT 15.000

19 ÁLCOOL EM GEL 70º COM 500G,  ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, ESPESSANTE,
NEUTRALIZANTE,  EMOLIENTE,  DESNATURANTE  E  ÁGUA.  GEL  INCOLOR,
LÍMPIDO  E  LIVRE  DE  SEDIMENTOS,  AMARGO,
REPUGNANTE  ,CARACTERÍSTICO  DE  ÁLCOOL,   EMBALAGEM  CONTENDO
IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS-SVS,
TENHA APROVAÇÃO DO INMETRO. Caixa com 12 und

CAIXA 15.000

20 Álcool, etílico, hidratado, graduação a 92,8% inpm, certificado INMETRO. Neutro/tradicional
(sem fragrâncias  ou colorações).  Embalagem: frasco plástico de  1 litro,  contendo nome do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Caixa com 12 unidades. 

CAIXA 10.000

21 ÁLCOOL 70% 1000ML:  ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% ACONDICIONADO EM
FRASCO  PLÁSTICO  RESISTENTE  DESCARTÁVEL,  LACRADO  DE  1000ML,  QUE
PERMITE  A  VISUALIZAÇÃO  DO  CONTEÚDO,  APRESENTAR  CHEIRO
CARACTERÍSTICO,  EMBALAGEM  CONTENDO  IDENTIFICAÇÃO,  DATA  DE
FABRICAÇÃO  E  VALIDADE,  LOTE,  REGISTRO  NO  MS-SVS  de  23/10/1996,  TENHA
APROVAÇÃO DO INMETRO. Caixa com 12 und

CAIXA 15.000

22 TOUCA DESCARTÁVEL  CONFECCIONADA  EM  TECIDO  NÃO  TECIDO  100%
POLIPROPILENO  NÃO  ESTÉRIL  COM  ELÁSTICO,  ATÓXICO  E  ANTIALÉRGICO,
GRAMATURA NO MINIMO 30. PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E
LOTE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES

CAIXA 15.000

23 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LÁTEX
NATURAL,  TEXTURA  UNIFORME.  AMBIDESTRA,  COM  ALTA  SENSIBILIDADE
TÁCTIL,  BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO
DE  25CM,  LUBRIFICADA  COM  MATERIAL  ATÓXICO  ACONDICIONADA  EM
EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,  DATA  DE  FABRICAÇÃO,  PRAZO  DE  VALIDADE.  REGISTRO  NA
ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12
MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. 

CAIXA 10.000

24 LUVA  PARA  PROCEDIMENTO  NÃO  ESTÉRIL  TAM.  M,  CONFECCIONADA  EM
LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE
TÁCTIL,  BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO
DE  25CM,  LUBRIFICADA  COM  MATERIAL  ATÓXICO  ACONDICIONADA  EM
EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,  DATA  DE  FABRICAÇÃO,  PRAZO  DE  VALIDADE.  REGISTRO  NA
ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12
MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. 

CAIXA 40.000

25 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LÁTEX
NATURAL,  TEXTURA  UNIFORME.  AMBIDESTRA,  COM  ALTA  SENSIBILIDADE
TÁCTIL,  BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO
DE  25CM,  LUBRIFICADA  COM  MATERIAL  ATÓXICO  ACONDICIONADA  EM
EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,  DATA  DE  FABRICAÇÃO,  PRAZO  DE  VALIDADE.  REGISTRO  NA

CAIXA 20.000
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ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12
MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. 

26 MÁSCARA Cirurgicas Descartáveis – máscara  cirurgica (composta no minimo de 3 tecido não
tecido) fabricada em teciso não tecido (TNT), com elástico simples, atóxico, descartável,
de uso único. Embalagem com 50 und

CAIXA 60.000

27 LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX
NATURAL,  TEXTURA  UNIFORME,  FORMATO  ANATÔMICO,  COM  ALTA
SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM
BAINHA  OU  FRISOS,  COMPRIMENTO  MÍNIMO  DE  28  CM,  LUBRIFICADA  COM
MATERIAL ATÓXICO;  CONDICIONADA EM  INVÓLUCRO  INTERNO  COM  DOBRAS
PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM
INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS
PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME

PAR 20.000

28 LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX
NATURAL,  TEXTURA  UNIFORME,  FORMATO  ANATÔMICO,  COM  ALTA
SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM
BAINHA  OU  FRISOS,  COMPRIMENTO  MÍNIMO  DE  28  CM,  LUBRIFICADA  COM
MATERIAL ATÓXICO;  CONDICIONADA EM  INVÓLUCRO  INTERNO  COM  DOBRAS
PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM
INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS
PARES  EM  EMBALAGEM  DE  PAPEL  GRAU  CIRÚRGICO  E/OU  COM  FILME
TERMOPLÁSTICO,  COM  ABERTURA  EM  PÉTALA,  CONTENDO  EXTERNAMENTE
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,  DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO)
DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO
DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA. 

PAR 30.000

29 LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX
NATURAL,  TEXTURA  UNIFORME,  FORMATO  ANATÔMICO,  COM  ALTA
SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM
BAINHA  OU  FRISOS,  COMPRIMENTO  MÍNIMO  DE  28  CM,  LUBRIFICADA  COM
MATERIAL ATÓXICO;  CONDICIONADA EM  INVÓLUCRO  INTERNO  COM  DOBRAS
PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM
INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS
PARES  EM  EMBALAGEM  DE  PAPEL  GRAU  CIRÚRGICO  E/OU  COM  FILME
TERMOPLÁSTICO,  COM  ABERTURA  EM  PÉTALA,  CONTENDO  EXTERNAMENTE
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,  DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO,
DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO
DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA. 

PAR 15.000

30 AVENTAL DE PROTEÇÃO  IMPERMEÁVEL MANGA LONGA,  COM ELÁSTICO NOS
PUNHOS PARA PROCEDIMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO CONFECCIONADO EM NÃO
TECIDO 100%  POLIPROPILENO+ POLIETILENO, GRAMATURA DE NO MÍNIMO 50,
FECHAMENTO  ATRAVÉS  DE  TIRAS  COM  AMARRAS  EXTERNAS,  ATOXICAS  E
ANTIALÉRGICAS,  INDICADO  PARA PROTEGER  O  PROFISSIONAL  DURANTE  A
MANIPULAÇÃO E  APLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E MATERIAIS
CONTAMINADOS, TAMANHO ÚNICO O PRODUTO DEVE ATENDER A NBR 15317-2.

UND 15.000

31 PROTETOR  OCULAR –  OCULOS  DE  SEGURANÇA  CONFECCIONADO  EM
POLICARBONATO  ÓPTICO,  POSSUI  ARMAÇÃO  DE  NYLON  E  HASTES  COM
COMPRIMENTO REGULÁVEL, TAMANHO ÚNICO E LENTES INCOLORS.

UND 2.000

32 Tiras reagentes em suporte plástico com área reativa para determinação quan-
titativa de glicemia utilizando metodologia enzimática, com leitura de refle-
tância ou por amperometria e apresentação do resultado através do monitor
portátil de calibragem fácil e rápida. O método de análise deve apresentar li-
nearidade de 20 a 500 mg/dL, com indicação que leve a repetição do teste
quando necessário.  O teste deve ser rápido com resultado até 45 segundos
após a aplicação do sangue total na tira. Amostra de sangue total obtida por
punção de polpa digital com volume máximo de 5 (cinco) microlitros, aplica-
da diretamente na tira reativa. Embalagem com 50 unidades. Embaladas em
frascos com 50 tiras de acordo com a praxe do fabricante de modo a assegurar
proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente

caixa 76.880
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os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/
ou prazo de validade, número de registro no Ministério da Saúde. A empresa
vencedora deverá fornecer 01 (um) monitor por paciente cadastrado no Pro-
grama devidamente comprovado.  Os aparelhos deverão ser  novos e entre-
guem em uma única vez, em perfeito funcionamento. Os aparelhos deverão
vir acompanhados de pilhas e/ou baterias, dependendo do modelo. A Contra-
tada deverá repor em 48 (quarenta e oito) horas após a reclamação os apare-
lhos leitores que apresentarem qualquer problema de funcionamento no prazo
de 01 (um) ano.  A Contratada deverá fornecer sem ônus para a Contra-
tante 4.032 (quatro mil e trinta e dois) aparelhos leitores de tiras reagentes
(para atender 3.079 pacientes cadastrados + 20% de reserva técnica) do
DAB e 175 do DEMAC.

33
Lanceta de aço inoxidável estéril, ponta em bisel embutida em corpo plástico
resistente ou outro material compatível, tamanho 30G, caixa com 50 unida-
des,  com retração automática da agulha, acionada por punção de contato em
polpa digital com tampa protetora de fácil remoção, descartável após o uso,
não sendo possível a reutilização, embalagem externa resistente que garanta a
integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo número do
lote / número de série ou outra metodologia de identificação impressa na caixa
do produto para identificar/rastrear o produto, data de fabricação e/ou prazo
de validade. A validade mínima deverá ser de 1 (um) ano a partir da data da
entrega, com certificado de boas práticas de fabricação do produto e controle
por linha de produção/produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA).

caixa 76.880

34 Seringa de 1 ml: confeccionada em plástico transparente, atóxico, uso único,
descartável, estéril, embalagens individualizadas com abertura séptica; Caixa
com 100 (cem) unidades. Escala externa gravada, indelével, precisa e visível
até 100 UI; Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confi-
ra estabilidade à seringa quando em superfície plana; Êmbolo deslizável, ajus-
tado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, sem espaço mor-
to (sem espaços vazios), com anel de retenção de borracha fixado em sua ex-
tremidade de modo a impedir vazamento de ar e líquido; Agulha confecciona-
da em aço inoxidável, fixa 30G (fixa de 8,0 mm x 0,30 mm), siliconizada, ni-
velada, polida, cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada, com canhão
translúcido, provida de protetor plástico (ou material compatível) que permita
perfeita adaptação do canhão; Embalagem externa resistente que garanta a in-
tegridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo número do
lote / número de série ou outra metodologia de identificação impressa na caixa
do produto para identificar/rastrear o produto, data de fabricação e/ou prazo
de validade. A validade mínima deverá ser de 1 (um) ano a partir da data da
entrega. Registro do produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária do Ministério da Saúde (ANVISA).

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SERINGAS PARA 06 MESES
A Projeção do Número de pessoas a serem atendidas é de 3.079 (dois mil,
seiscentos e noventa e dois) Usuários cadastrados no Programa Ministerial de
Hiperdia durante 06  (seis) meses continuo, tendo em vista que um paciente
faz  uso  de  no mínimo duas  seringas  e  meia  em média  por  dia 1x2,5=2,5
perfazendo  um  sub-total  de  7.697  seringas/procedimentos  por  dia,
compreendemos neste norte que em 06  (seis) meses será realizado 1.385.550
seringas/procedimentos atendidos, acrescido da média de reserva técnica de
25%, perfazendo uma média de 17.319,37.

caixa 27.319
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Cálculo:  
     3.079                     Pacientes Cadastrados no Programa Hiperdia.

  X 2,5                     Total por dia de seringas por paciente.
  7.697                     Total por dia de seringas
  230.925                 Total por 30 dias (mês).
  1.385.550              Total por 06 (seis) meses.
  346.387                 Total reserva técnica de 25%.
  1.731.937              Total geral para 06 (seis) meses em unidades.

                        17.319,37               Total em Caixa com 100 unidades.
                        17.319                     Total Arredondado
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