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CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO Nº 006/2020

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIRU, torna público a presente
Chamada Pública de Pesquisa de Preços de Mercado, em observância ao Decreto Municipal nº
3.801/2020 (https://www.cairu.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=3727&c=131&m=0), com a
finalidade de identificar o maior número de fornecedores e estimar o preço de mercado de
Materiais Penso (insumos) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste
Município de Cairu, Estado da Bahia, de forma emergencial, no enfrentamento da Emergência de
Saúde Pública Global decorrente do novo Coronavírus (COVID-19).
As empresas do ramo, interessadas deverão apresentar cotação de preços conforme Anexo
(Proposta de Preços) e Anexo II (Termo de Referência), nos termos desta chamada pública.
As informações pertinentes deverão ser solicitadas à Secretaria de Administração da Prefeitura
Municipal de Cairu, Estado da Bahia, pelo e-mail: adm.licitacao@cairu.ba.gov.br.
A cotação deverá vir em papel timbrado da empresa, devidamente identificada com o
carimbo de CNPJ e assinada pelo representante legal e deverá ser encaminhada pelo
mesmo e-mail (e-mail: adm.licitacao@cairu.ba.gov.br) até o dia 04 de maio de 2020, nos
moldes do termo de referência.
Fica ressalvado que a presente consulta se dará unicamente para aferição de preços de mercado,
sendo que todos os demais atos necessários à contratação será objeto de posterior procedimento
regido pela Lei Federal nº 8.666/93, pela Lei Federal nº 10.520/2002 e Pela Lei Federal nº
13.979/2020, no que couber.

Cairu-BA, 28 de abril de 2020.

Valdinei da Cruz dos Santos
Secretário Municipal de Administração
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(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE:__________________________________________________
CNPJ:__________________________________________________________
ENDEREÇO:____________________________________________________
CIDADE:_______________________________________________________
TELEFONE:___________________________FAX:_______________________

ITEM DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS
1
Abaixador de língua pct. c/ 100, abaixador
Agulha descartável 13 x 4,5 (26G 1/2') cx c/
2
100,
Agulha descartável 20 x 5,5 (24G 3/4') cx c/
3
100,
Agulha descartável 25 x 7 (22G 1') cx. c/
4
100,
Agulha descartável 25 x 8 (21G 1') cx. c/
5
100,
Agulha descartável 30 x 7 (22G 1 1/4') cx.
6
c/ 100,
Agulha descartável 30 x 8 (21G 1 1/4') cx.
7
c/ 100,
Agulha descartável 40 x 12 (18G 1 1/4') cx
8
c/ 100
9
Álcool 70%, Gel c/ 1.000ml
10 Álcool etílico à 70% c/ 1.000ml
11 Atadura crepon 06cm 13 fios pct c/ 12.
12 Atadura crepon 10cm 9 fios pct c/ 12.
13 Atadura crepon 15 cm 13 fios pct. c/ 12,
14 Atadura crepon 15 cm 18 fios pct. c/ 12,
15 Atadura crepon 20 cm 13 fios pct. c/ 12 ,
16 Atadura crepon 20 cm 18 fios pct. c/ 12 ,
17 Borracha de látex 204 pct. c/ 15 m.,
Cânula de Guedel adulto c/ balão jogo com
18
6 peças de (0, 1, 2, 3, 4 e 5)
Cânula de guedel adulto jogo com 6 peças
19
de (0, 1, 2, 3, 4 e 5)
Cânula de guedel infantil jogo com 6 peças
20
de (0, 1, 2, 3,4 e 5)
Cânula de Guedel Infatil C/ balão jogo com
21
6 peças de (0, 1,2, 3, 4 e 5)
22 Cateter Intermediário duas vias (Polifix)
23 Cateter Intravenoso nº 14
24 Cateter Intravenoso nº 16
25 Cateter Intravenoso nº 18
26 Cateter Intravenoso nº 20

UNID
PCT

QUANT
20

CX

25

CX

25

CX

25

CX

25

CX

50

CX

50

CX

40

LT
LT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT

50
80
10
10
10
10
10
10
1

PCT

2

PCT

2

PCT

2

PCT

2

UNID
UNID
UNID
UNID
UNID

1000
50
50
50
350

R$ UNIT

R$ TOTAL
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46

47

48
49
50
51
52
53

54

Cateter Intravenoso nº 22
Cateter Intravenoso nº 24
Cateter para oxigênio tipo óculos
Coletor perfuro cortante 13 l.
Coletor perfuro cortante 20 l
Coletor perfuro cortante 7 l.
Equipo macrogotas c/ injetor lateral
Esparadrapo 10 x 4,5 micropore cx c/ 24
Esparadrapo 10 x 4,5 impermeável cx c/ 24
Fita para autoclave 19x 30,
Luva cirúrgica, número 7,0, descartável,
Luva cirúrgica, número 7,5, descartável,
Luva cirúrgica, número 8,0, descartável
Luva de procedimento tamanho G cx /100
Luva de procedimento tamanho EP.
cx.c/100
Luva de procedimento tamanho M cx c/100
Luva de procedimento tamanho P, cx c/100
Máscara cirúrgica, descartável, simples,
retangular, sem clips. cx c/100
Óculos de proteção individual
Papel gral cirúrgico + filme plástico, bobina
para
esterilização
com
indicadores
químicos para uso em esterilização a vapor
ou gás óxido de etileno. larg 200mm x Cprr
100m.
Papel gral cirúrgico + filme plástico, bobina
para
esterilização
com
indicadores
químicos para uso em esterilização a vapor
ou gás óxido de etileno. larg 100mm x Cprr
100m.
Papel lencol, hospitalar, descartável,
esterilizado, dimensões 700 mm x 50 m.
Seringa de 1,0 ml c/agulha descartável 13 x
4,5 cm
Seringa de 3 ml, descartável, estéril,
acoplada sem agulha,
Seringa descartável 5 ml sem agulha
Seringa hipodérmica, de 10ml, descartável,
sem agulha,
Seringa hipodérmica, de 20ml, descartável,
sem agulha,
Touca descartável, polipropileno, gramatura
20g/m2, elástico em toda volta, diâmetro
mínimo de 45cm. Bem. cx tipo dispenser
box, com 100und.

UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
CX
CX
UNID
UNID
UNID
UNID
CX

350
350
1500
25
25
25
2.000
5
10
80
50
50
50
10

CX

50

CX
CX

200
200

CX

200

UNID

10

ROLO

25

ROLO

25

UNID

300

UNID

2.000

UNID

2.000

UNID

2.000

UNID

2.000

Und

2.000

Cx

50

PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO: 10 (DEZ) DIAS.
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A cotação de preços deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, contendo: razão
social, endereço, telefone, CNPJ, inscrição estadual.

Os produtos deverão ser entregues de forma única em um prazo máximo de até 03 (três) dias, na
Sede do município (Praça Santo Antônio, s/n, Secretaria Municipal de Saúde), correndo por sua
conta todas as despesas de transporte terrestre e marítimo, bem como todas e quaisquer
despesas necessárias ao cumprimento do objeto.

As faturas deverão ser emitidas em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAIRU,
PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N, CENTRO, CAIRU – BAHIA – CEP 45.420-000, CNPJ Nº.
11.406.106/0001-06.

O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo
CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei Federal nº
8.666/93.

A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em
desacordo com as especificações.

O pagamento será efetuado em até 08 (oito) dias contados do recebimento e da aprovação da
unidade interessada.

Local e Data_____de __________________ de 20__.

_______________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Aquisição de Materiais Penso (insumos) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde deste Município de Cairu, Estado da Bahia, de forma emergencial, no enfrentamento da
Emergência de Saúde Pública Global decorrente do novo Coronavírus (COVID-19).
2. NECESSIDADES
Suprir adequadamente as Unidades de Assistência, com materiais pensos (insumos) adequados,
que garantam qualidade, produtividade, satisfação dos pacientes e prestação de serviços pelas
equipes de Saúde. Os suprimentos contribuem para a estrutura assistencial, não basta ter
médicos, enfermeiros e técnicos sem os devidos suprimentos materiais para atender os pacientes.
O Município de Cairu possui uma rede de Assistência à Saúde bastante complexa, pois trata-se
de um Arquipélago, onde suas ilhas estão distantes uma da outra e ambas precisam atender
demandas de saúde de forma igualitária, no sentido de minimizar problemas de saúde. Contamos
atualmente com 06 Programas Saúde da Família, nas localidades (Morro de São Paulo; Gamboa
do Morro, Sede do Município, Zimbo, São Sebastião e Boipeba) 01 Unidade Básica de Saúde
(Sede do Município) e 04 Postos de Saúde (Galeão, Garapuá, Torrinhas e Tapuias) e dispomos
também de 04 unidades de atendimento 24hs que realizam atendimentos de urgência e
emergência.
3. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO que a saúde, nos termos da Constituição da República, art. 196, constitui
direito de todos e dever do Estado, sob a garantia de ações e intervenções do Poder Público que
objetivem a redução do risco à saúde;
CONSIDERANDO os riscos que a disseminação do novo Corona vírus, moléstia que já tem casos
confirmados na Bahia e em cidades próximas do Município de Cairu-BA;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde – OMS, já classificou a disseminação do
novo Corona vírus como Pandemia, em 11 de março de 2020 (Portaria MS/GM nº 356);
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CONSIDERANDO que cumpre ao Município de Cairu-BA tomar todas as providências no sentido
de contenção adequada da disseminação ou impedir que esta ocupe patamares que produzam o
caos na rede municipal de saúde;
CONSIDERANDO que a aglomeração de pessoas contribui para a rápida disseminação da
doença;

CONSIDERANDO que ao Município de Cairu-BA cumpre, com fulcro no art. 6º da Constituição
Federal, assegurar “os direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia,
o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e á infância, a
assistência aos desamparados”;
CONSIDERANDO as disposições do Plano Estadual de Contingências para Enfrentamento do
Novo Corona vírus (COVID -19).
CONSIDERANDO Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, onde dispõe sobre medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do corona
virus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO Lei Estadual nº 14.258 de 13 de abril de 2020, onde dispõe sobre a
obrigatoriedade de uso e fornecimento de máscaras em estabelecimentos públicos, industriais,
comerciais, bancários, rodoviários, metroviários e de transporte de passageiros nas modalidades
pública e privada, como medida de enfrentamento à disseminação do novo Corona vírus,
causador da COVID-19, na forma que indica, e dá outras providências;

CONSIDERANDO Decreto Estadual nº 19.636 de 14 de abril de 2020 que dispõe sobre a
obrigatoriedade de uso e fornecimento de máscaras em estabelecimentos públicos, industriais,
comerciais, bancários, rodoviários, metroviários e de transporte de passageiros nas modalidades
pública e privada, como medida de enfrentamento à disseminação do novo Corona vírus,
causador da COVID-19;
CONSIDERANDO último Boletim Epidemiológico do dia 16 de abril de 2020, onde versa sobre
situação Epidemiológica da COVID-19 no Mundo e no Brasil, o qual demonstra distribuição dos
casos de COVID-19 confirmados e números de óbitos;
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CONSIDERANDO Nota Técnica nº 05/2020 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, onde
orienta para Prevenção e Controle de Infecções pelo novo Corona vírus (COVID-19) em
Instituições de longa permanência para idosos;
CONSIDERANDO que Município único arquipélago do Brasil, Cairu é formado por mais de 26
ilhas, com uma população de aproximadamente 18.176 habitantes espalhados em distritos (Morro
de São Paulo, Gamboa do Morro, Boipeba, Sede e outras ilhas menores- alguns de difícil acesso),
diante desse cenário, cada Unidade de atendimento disponibiliza para população serviços de
Programas pré estabelecidos pelo Ministério da Saúde, estes previnem e tratam problemas de
saúde em diversos seguimentos de classificação patológica (hipertensão, Diabetes, Anemias,
doenças equisantemáticas e outras) e nesse momento de Alerta Total, as Unidades de Saúde
estão voltadas para receber possíveis casos da COVID-19.
CONSIDERANDO que o Município de Cairu recebe visitantes do Mundo inteiro e portanto tem
tomado medidas protetivas para evitar contaminação comunitária, portanto no dia 16 de março de
2020 a Prefeitura Municipal de Cairu-Ba criou o Comitê Municipal de Prevenção e Controle da
COVID – 19, no dia 17 de março de 2020 a Prefeitura Municipal de Cairu-Ba e o Comitê Municipal
de Prevenção e Controle da COVID – 19 estabeleceu medidas temporárias no intuito de
disciplinar a população quanto a algumas regras importantes para o controle de disseminação do
Vírus, que vem sendo alteradas a medida que as necessidades vão surgindo.
CONSIDERANDO que na data de hoje 28 de abril de 2020, a Bahia tem 2356 casos confirmados
de Covid-19. Deste total, contabiliza 83 mortes pelo corona vírus nos seguintes municípios:
Adustina (1); Água Fria (1); Araci (1); Belmonte (1); Camaçari (1); Capim Grosso (1), Catu (1),
sendo que a paciente foi contaminada na capital baiana; Feira de Santana (1); Gongogi (2); Ilhéus
(4); Ipiaú (1); Itabuna (3); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (2); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5), um
dos óbitos era residente no Rio de Janeiro; Nilo Peçanha (1); Salvador (48); Uruçuca (4); Utinga
(1); Vitória da Conquista (1). Estes números contabilizam todos os registros de janeiro até às 17
horas desta terça-feira (28). Ao todo, 501 pessoas estão recuperadas e, do total de casos
confirmados, 253 encontram-se internados, sendo 73 em UTI. Estes dados representam
notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde
da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais. (HTTP://www.saude.ba.gov.br) e
classifica o aumento de casos como está dentro do previsto e intensifica as ações voltadas aos
cuidados individuais e a importância da população permanecerem em casa, pois seria a única
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forma em monitorar uma curva de crescimento de casos positivo em que o Sistema de Saúde
Publica do Brasil possa absorver sem colapso, o que seria trágico.
CONSIDERANDO que o COVID-19 é uma doença respiratória causada pelo novo corona vírus
(COVID-19). O período de incubação varia de 2 a 14 dias, sendo de 5 dias em média. Os
sintomas surgem após esse período e geralmente persistem por 5 a 7 dias. Após sete dias,
começa o período de maior transmissibilidade, isto é, quando é maior o risco das pessoas
passarem o vírus a outras pessoas. Os principais sintomas da doença incluem febre, tosse e
dificuldade respiratória. O quadro clínico nos pacientes mais graves assemelha-se mais a um
quadro de pneumonia do que a uma gripe. Durante a epidemia, quando se tem transmissão
comunitária do vírus, a identificação rápida dos pacientes com quadro de síndrome gripal, na
atenção primária à saúde, e posterior isolamento, são medidas importantes para conter a
disseminação.
CONSIDERANDO a evolução da Pandemia no Estado da Bahia a cada dia vem aumentando,
junto a essa problemática o Sistema Único de saúde se esbarra em inúmeros de atendimentos
para pacientes com gripes consideradas normais pela mudança de tempo, ou síndromes gripais
que apresentam os sintomas parecidos e/ou iguais com a COVID-19 que necessitam de
atendimento prioritário.
CONSIDERANDO que o Município de Cairu notificou desde o início do decreto municipal citado
anteriormente 41 casos de Síndrome Gripal, 28 já obtiveram alta por apresentarem cura da
síndrome gripal, e 13 continuam em monitoramento. O último boletim diário divulgado pelo
Município dia (27/04/2020) visualizamos 13 casos suspeitos, 02 casos descartados e 35 pessoas
monitoradas por virem de outras áreas de transmissão, porém já estivemos com 114 pacientes em
monitoramento e em concomitância faz atendimentos diários de pacientes com reclamações
adversa da gripe simples e/ou outros problemas de saúde.
CONSIDERANDO todo esforço que se tem feito e todas as medidas de precaução se faz
necessário abastecimento de Materiais Penso, para continuidade da assistência de forma
complementar aos equipamentos para atendimento ao momento pandêmico do COVID-19 que
vem aumentando diariamente .
CONSIDERANDO os casos de COVID-19 positivos em que os pacientes evoluem para um quadro
de dispnéia (desconforto respiratório) julga-se agravamento do caso e necessita de atendimento
prioritário de Emergência, portanto a importância de materiais penso para intubação e ventilação
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manual para deslocamento do paciente das Unidades de Saúde até a Unidade Hospitalar mais
próxima no intuito de monitoramento mais específico para o quadro avançado do paciente.
CONSIDERANDO a importância de mantermos as Unidades de Saúde em condições de
assistência, onde propicie tratamento contínuo ou momentâneo.

Portanto é de estrema necessidade adquirir materiais Penso (insumos) para atender as
necessidades das Unidades de Saúde que estão no enfrentamento do COVID-19.
4. BASE LEGAL
De acordo com Lei Federal nº 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, nos
termos do Art. 2º e 7º onde versam:
Art. 2º - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo
o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício.
Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços
privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único
de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes
previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda
aos seguintes princípios:
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os
níveis de assistência;
II - integralidade de assistência, entendida como um conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos,
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis
de complexidade do sistema.

A Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, em seu artigo 4º, estabelece ser 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
Corona vírus (COVID-19).

5. OBJETIVOS
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Suprir adequadamente as Unidades de Assistência, com materiais pensos (insumos) adequados,
que garantam qualidade, produtividade, satisfação dos pacientes e prestação de serviços pelas
equipes de Saúde da Prefeitura Municipal de Cairu no momento de alerta da Pandemia do
COVID-19 para abastecimentos das Unidades de Saúde.
6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DOS MATERIAIS
MATERIAL PENSO COVID 19
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

UNID.
PCT
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
LT
LT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT

Abaixador de língua pct. c/ 100, abaixador
Agulha descartável 13 x 4,5 (26G 1/2') cx c/ 100,
Agulha descartável 20 x 5,5 (24G 3/4') cx c/ 100,
Agulha descartável 25 x 7 (22G 1') cx. c/ 100,
Agulha descartável 25 x 8 (21G 1') cx. c/ 100,
Agulha descartável 30 x 7 (22G 1 1/4') cx. c/ 100,
Agulha descartável 30 x 8 (21G 1 1/4') cx. c/ 100,
Agulha descartável 40 x 12 (18G 1 1/4') cx c/ 100
Álcool 70%, Gel c/ 1.000ml
Álcool etílico à 70% c/ 1.000ml
Atadura crepon 06cm 13 fios pct c/ 12.
Atadura crepon 10cm 9 fios pct c/ 12.
Atadura crepon 15 cm 13 fios pct. c/ 12,
Atadura crepon 15 cm 18 fios pct. c/ 12,
Atadura crepon 20 cm 13 fios pct. c/ 12 ,
Atadura crepon 20 cm 18 fios pct. c/ 12 ,
Borracha de látex 204 pct. c/ 15 m.,
Cânula de Guedel adulto c/ balão jogo com 6 peças de (0, 1, 2, 3, 4
PCT
e 5)
Cânula de guedel adulto jogo com 6 peças de (0, 1, 2, 3, 4 e 5)
PCT
Cânula de guedel infantil jogo com 6 peças de (0, 1, 2, 3,4 e 5)
PCT
Cânula de Guedel Infatil C/ balão jogo com 6 peças de (0, 1,2, 3, 4
PCT
e 5)
Cateter Intermediário duas vias ( Polifix )
UNID
Cateter Intravenoso nº 14
UNID
Cateter Intravenoso nº 16
UNID
Cateter Intravenoso nº 18
UNID
Cateter Intravenoso nº 20
UNID
Cateter Intravenoso nº 22
UNID
Cateter Intravenoso nº 24
UNID
Cateter para oxigênio tipo óculos
UNID
Coletor perfuro cortante 13 l.
UNID
Coletor perfuro cortante 20 l
UNID
Coletor perfuro cortante 7 l.
UNID
Equipo macrogotas c/ injetor lateral
UNID
Esparadrapo 10 x 4,5 micropore cx c/ 24
CX
Esparadrapo 10 x 4,5 impermeável cx c/ 24
CX
Fita para autoclave 19x 30,
UNID
Luva cirúrgica, número 7,0, descartável,
UNID

QUANT.
20
25
25
25
25
50
50
40
50
80
10
10
10
10
10
10
1
2
2
2
2
1000
50
50
50
350
350
350
1500
25
25
25
2.000
5
10
80
50
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38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
48
49
50
51
52
53
54

Luva cirúrgica, número 7,5, descartável,
Luva cirúrgica, número 8,0, descartável
Luva de procedimento tamanho G cx /100
Luva de procedimento tamanho EP. cx.c/100
Luva de procedimento tamanho M cx c/100
Luva de procedimento tamanho P, cx c/100
Máscara cirúrgica, descartável, simples, retangular, sem clips. cx
c/100
Óculos de proteção individual
Papel gral cirúrgico + filme plástico, bobina para esterilização com
indicadores químicos para uso em esterilização a vapor ou gás
óxido de etileno. larg 200mm x Cprr 100m.
Papel gral cirúrgico + filme plástico, bobina para esterilização com
indicadores químicos para uso em esterilização a vapor ou gás
óxido de etileno. larg 100mm x Cprr 100m.
Papel lencol, hospitalar, descartável, esterilizado, dimensões 700
mm x 50 m.
Seringa de 1,0 ml c/agulha descartável 13 x 4,5 cm
Seringa de 3 ml, descartável, estéril, acoplada sem agulha,
Seringa descartável 5 ml sem agulha
Seringa hipodérmica, de 10ml, descartável, sem agulha,
Seringa hipodérmica, de 20ml, descartável, sem agulha,
Touca descartável, polipropileno, gramatura 20g/m2, elástico em
toda volta, diâmetro mínimo de 45cm. Bem. cx tipo dispenser box,
com 100und.

UNID
UNID
CX
CX
CX
CX

50
50
10
50
200
200

CX

200

UNID

10

ROLO

25

ROLO

25

UNID

300

UNID
UNID
UNID
UNID
Und

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

Cx

50

7. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO
Os produtos deverão ser entregues de forma única em um prazo máximo de até 03 (três) dias,
na Sede do município (Praça Santo Antônio, s/n), correndo por sua conta todas as despesas de
transporte terrestre e marítimo, bem como todas e quaisquer despesas necessárias ao
cumprimento do objeto.
8. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO - RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO, TELEFONE E
EMAIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Praça Santo Antônio, S/N, Centro
Coordenação: Italuana Guimarães Rosário
Email: saúde.cairu@hotmail.com
Tel.: (75) 3653-2027
Suporte Técnico: Josenil Rocha e Silva Filho
Email: protocolo.saude@cairu.ba.gov.br
Tel.: (75) 3653-2027
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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A CONTRATANTE, além das obrigações consideradas por determinação legal, obriga-se a:
a)

Transmitir à CONTRATADA as informações necessárias do referido objeto;

b)

Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização da entrega do objeto,
com competência para atestar o efetivo recebimento, bem como anotar, em registro próprio,
as falhas detectadas e comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que
exijam medidas corretivas;

c)

Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas
e/ou incorretas, ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente
começará a fluir após a apresentação da nova fatura, devidamente retificada, não sendo
considerado esse intervalo de tempo para efeito de atualização do valor contratual;

d)

É ainda de responsabilidade do poder público municipal averiguar com antecedência a
idoneidade e a regularidade da empresa aos propósitos da Administração; acompanhar,
supervisionar o cumprimento do objeto, de acordo com as especificações contidas neste
termo de referência;

e)

Efetuar, no prazo de 08 (oito) dias, o pagamento oriundo do fornecimento.
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Ficará sob a responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento do quanto estabelecido abaixo:
a) Comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou anormal que
ocorrer na execução do objeto contratado;
b) Efetuar a entrega total dos materiais no prazo estabelecido a partir do recebimento da
Ordem de Fornecimento, expedida pela Secretaria Municipal de Saúde;
c) Os itens a ser fornecido pela contratada deve apresentar em sua embalagem secundária
e/ou primária a expressão “PROIBIDO A VENDA NO COMÉRCIO”.
d) O prazo de validade dos medicamentos não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias.
e) Garantir os preços apresentados na proposta de preços (cotação) pelo prazo de até 10
(dez) dias.

11. RESULTADOS ESPERADOS

Com o fornecimento do todo material penso (insumos), espera-se suprir as Unidades de Saúde,
contribuindo para que as estruturas assistenciais do Município esteja em condições de
atendimento diário e momentâneo neste momento de Pandemia COVID-19.
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12. SANÇÕES

O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos a contratada está sujeita a
multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, incidentes
sobre o valor da Nota de Empenho.

Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total
ou parcial do objeto adjudicado, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa,
aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.

Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo.

A penalidade de multa será aplicada nos seguintes casos e proporções:
a) de 1% (um por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por
descumprimento dos serviços, previstos neste Termo, limitado a 10 (dez) dias de atraso;
b) de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer condição
estipulada no Edital, não prevista na alínea anterior, aplicada em dobro na reincidência.
13. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) O objeto deste Termo de Referência deverá ser executado pela contratada, sob a inteira
responsabilidade funcional e operacional desta, sobre os quais manterá estrita e exclusiva
fiscalização.

b) A Secretaria Municipal de Saúde atestará a compatibilidade do material solicitado com o
recebido

c) O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo
CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, Inciso II, da Lei Federal nº
8.666/93.

d) Encontra-se estabelecido no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93 a possibilidade de dispensa
do termo de contrato, facultando a Administração à substituição por outros instrumentos
hábeis tais como: carta contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou
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ordem de execução de serviço. Assim sendo, por se tratar de uma aquisição única, o termo
de contrato será substituído por “nota de empenho de despesa” e/ou autorização de
compra.

e) É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros.
15. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Praça Santo Antônio, S/N, Centro
Carla Maira Freire Barreto
Superintendente de Administração e Finanças
Email: saúde.cairu@hotmail.com
Tel.: (75) 3653-2027
16 - RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DO INSTRUMENTO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Praça Santo Antônio, S/N, Centro
Coordenação: Italuana Guimarães Rosário
Secretária Municipal de Saúde
Email: saúde.cairu@hotmail.com
Tel.: (75) 3653-2027
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