
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

Av. Marechal Deodoro da Fonseca n°20 - Centro – Fone (091) 3728-1249 

CEP. 68685-000 – Concórdia do Pará 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1 Registro de preço para contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamento 

de proteção individual e higienização, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 

do Município de Concórdia do Pará- Pa conforme especificações contidas no termo de referência. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A aquisição se faz necessária de acordo com o cenário atual, que nos retrata um grande avanço 

da infeção do Novo Coronavírus (COVID-19) nos municípios do Estado do Pará, e por estarmos 

realizando ações em nosso município de combate e prevenção a essa pandemia. 

2.2. Considerando a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 

Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo 

novo coronavírus (COVID-19); 

2.3. Considerando as Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência 

em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

coronavírus (2019-nCoV); 

2.4. Considerando o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; 

2.5. Considerando o Decreto nº 609, de 16 de março de 2020, do Governo do Estado do Pará;  

2.6. Considerando o Decreto nº 06, de 08 de Abril de 2020, do Governo do Municipal de Concórdia 

do Pará 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1 A presente aquisição será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade de Pregão 

Eletrônico, observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da lei no 10.520, de 17 de 

julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e pela lei no 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e suas alterações, e pelas condições e exigências estabelecidas em Edital. 

4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

4.1. Especificações dos Produtos:  

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS UND QUANTIDADE 

1 

TOTEN METALICO  P/ ÁLCOOL EM GEL: Com Pedal 

acionamento e acompanha Dispense 450ml/ Recarregável 

(1.250 aplicações)Fabricado em estrutura metálica -Pedal de 

acionamento metálico Chapas decorativas em plástico poli onda 

-Leve resistente e fácil de transportar Largura 35cm Altura 

140cm -Profundidade 35cm -Dispense recarregável 450ml - 

1.250 usos 

UNIDADE 202 

  

TERMOMETRO  INFRAVERMELHO: 100% novo – Digital - 

Tempo máximo para medição: 2 segundos- Desligamento 

automático da bateria: 7 segundos- Alimentação: Pilha AA - 

Tamanho normal- Temperatura de trabalho: 10 a 40 ºC- 

Temperatura Relativa: 85% - Resolução mínima: 0,1 ºC- 

Precisão: ± 0,1 º C- Faixa de medição: 32,0 a 43,0 ºC (90 a 

109 ºF)- Erro máximo: 0,3ºC- Distância ideal para medidas: 5 a 

15 cm 

UNIDADE 93 

3 

TAPETE SANITIZADOR - Dimensões: 100x 70Cm,Espessura: 

10mm,Material: Trama de VinilL,Cor: Preto,Conteúdo: 1 

unidade por pacote,Antiderrapante, Antichamas, Antifúngico, 

base emborrachada. 

UNIDADE 120 

4 
ROLO FITA ZEBRADA FITA SEGURANCA | TIPO: SINALIZACAO 

| COR: AMARELA/PRETA | IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO | 

LARGURA: 70 MM | COMPRIMENTO: 200 M 

UNIDADE 30 
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5 
GARRAFINHA DE AGUA 300ML-  Produto em Plástico 

Resistente Personalizado.Capacidade:-300ml.Conteúdo:- 

Embalagem com 01 unidade 

UNIDADE 11.460 

6 

ÁLCOOL EM GEL  70 % 500ml- Produto neutro utilizado para 

higienização e desinfecção das mãos. Com grande capacidade 

de limpeza, higieniza e evita o ressecamento das mãos sem o 

uso de água. Reduz 99,999% das bactérias  e 

dermatologicamente testado . Higienizador antisséptico, com 

registro da Anvisa 

UNIDADE 11.460 

7 

VISEIRA TRANSPARENTE PROTETOR FACIAL- Previne 

contágio contra bactérias e outras contaminações. Oferece 

proteção e conforto, aliados a um design moderno e 

diferenciado que protege todo o rosto do usuário e permite 

conversar de forma clara sem causar ruídos no som da voz. 

Aumenta o tempo de uso da mascara Protege o rosto das 

gotículas de saliva e Evita que se toque no rosto Elástico com 

regulagem transparência com visibilidade irrestrita, trava para 

manter viseira suspensa quando necessário pode ser lavada e 

higienizada com álcool, água e sabão. 

UNIDADE 624 

8 

MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL:  Característica Tripla 

Camada+ clip+ elástico máscaras  esterilizadas em estufas e 

manipuladas seguindo todas as orientações do MINISTÉRIO DA 

SAUDE, Possui elástico macio e roliço para melhor fixação da 

máscara no rosto, e ferro na parte superior para melhor adesão 

da máscara na face. caixa contendo 50 unidades. 

CAIXA 460 

 

 

5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS. 

5.1 Os itens acima listados não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade. Os mesmos 

são quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior 

convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços. As licitantes para as quais forem adjudicados 

os itens acima especificados e forem convocadas para a assinatura da Ata, obterão apenas o direito e 

a exclusividade de fornecimento dos referidos itens até o término da vigência contratual. Isto posto, 

alertamos que esta Administração não se encontra obrigada a adquirir previamente os produtos 

retromencionados, diante de tal fato o Município de Concórdia do Pará- Pa, não se responsabiliza por 

eventuais prejuízos financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação 

da expectativa da compra por parte do Município de Concórdia do Pará- Pa. 

5.2 A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado neste termo, serve 

apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia de faturamento. 

5.3 Os produtos licitados serão fornecidos imediatamente ao Município de Concórdia do Pará- Pa, 

pelo valor aprovado no processo, sendo proibida a cobrança de qualquer outra despesa que venha a 

interferir no valor contratado, prazo este que será contado da data do recebimento pela empresa 

contratada da Ordem de Compra e/ou da Nota de Empenho emitidos por esta Municipalidade. 

5.4 Entende-se por “imediatamente”, até 05(cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento da 

Ordem de Compra e/ou da Nota de Empenho expedidos pelo setor competente. 

5.5 As solicitações serão realizadas de acordo com as necessidades do Município de Concórdia do 

Pará- Pa, através de Ordens de Compras e/ou Nota de Empenho de onde constarão a descrição dos 

produtos e suas respectivas quantidades. 

5.6 Fica assegurado o direito do licitante contratado ter seus preços reajustados, desde que, para 

tanto, seja feito pedido formal à Administração demonstrando o desequilíbrio econômico-financeiro, 

em razão da majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança de tributos que venham a 

incidir sobre os produtos negociados. 

5.7 O índice a ser aplicado em caso de reajustamento de preço será o Índice Nacional de Preço do 

Consumidor (INPC). 



 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

Av. Marechal Deodoro da Fonseca n°20 - Centro – Fone (091) 3728-1249 

CEP. 68685-000 – Concórdia do Pará 

5.8 O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pelo Município de Concórdia do 

Pará- Pa. 

5.9 O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias por 

fornecimento, haja vista que o fornecimento dar-se-á mediante prestação contínua e futura de acordo 

com as necessidades do Município de Concórdia do Pará- Pa. 

5.10 No caso de entrega de produto vencido, o Município de Concórdia do Pará- Pa, ficará autorizada 

a comprar dos fornecedores locais, a qualquer preço, as custas da contratada, sendo o respectivo 

valor deduzido da Nota Fiscal/Fatura apresentada para pagamento. 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a execução dos serviços.  

6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição dos produtos e quantidade 

discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos. 

6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada, 

ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser 

renovadas no prazo de seus vencimentos.  

 

7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

7.1. O Prazo de Vigência será de Até 12 (doze) meses, a partir de sua data e assinaturas 

prorrogável nos termos da legislação Vigente. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de Referência, 

não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele. 

8.2. Os preços cotados incluem as despesas de custo, como: encargos fiscais, comerciais, sociais e 

trabalhistas ou de qualquer outra natureza. 

8.3.  Durante a Vigência do contrato ou outro instrumento substitutivo, a CONTRATADA deverá 

atender prontamente às requisições e especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da 

solicitação através de ordem de serviço do Setor solicitante. 

8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, 

comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de 

pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando 

solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação. 

8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de 

Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem 

reclamações trabalhistas contra a Contratante. 

8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal 

necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e 

Previdenciárias. 

8.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer 

empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente. 

8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no 

desempenho dos serviços objeto do presente Contrato. 

8.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a 

represente, integralmente, em todos os seus atos. 

8.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão 

de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS. 

8.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas. 

8.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a 

respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes; 

8.13. Cumprir com o objeto conforme disposições do presente contrato; 

8.14. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão 

no fornecimento do presente Contrato. 

8.15. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante. 

8.16. Após a emissão da Ordem de entrega, a empresa contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias para 

entrega do objeto. 
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8.17. O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior para entrega dos produtos, 

acarretará em multa pecuniária diária, nos termos do Edital e Contrato a ser firmado, ficando o(s) 

Contratado(s) sujeito(s) às penalidades previstas na Lei 8.666/93. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, 

com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação. 

9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição. 

9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com 

a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

prestação. 

9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues pela 

Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 

10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 

contratação é aquela prevista neste Termo de Referência. 

Concordia do Pará, 03 de Fevereiro de 2021 

 

 

 

 

 

Jociane de Loureiro Araujo 

Secretária Municipal de Saúde 
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