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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO Nº 010/2020

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, que poderá ser consultado no Diário Oficial do
Município de Cairu, edição da quarta-feira, dia 08 de janeiro de 2020, Nº 3727, link:
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
dos itens de material de higiene pessoal e limpeza, de forma emergencial, para
atendimento e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, da
Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Saúde, pertencente ao
Sistema Público do Município de Cairu, Estado da Bahia.
As empresas do ramo, interessadas deverão apresentar cotação de preços conforme
ANEXO I (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 20 de maio de
2020.
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 seja pela Lei Federal nº 8.666/93 e/ou pela Lei Federal nº
10.520/2002 e/ou pela Lei Federal nº 13.979/2020 , no que couber.
Cairu-BA, 13 de maio 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:___________________________E-MAIL:_________________

LOTE I - MATERIAL DE LIMPEZA
DESCRIÇÃO
QUAN INDICAÇÃO
ITEM
UND
MATERIAIS
T
DA MARCA
AGUA
SANITÁRIA,
uso domestico, a base
de
hipoclorito
de
sódio, com teor de
cloro ativo entre 2,0 a
2,5
%
p/p.
Embalagem plástica
de 01 litro, com dados
de identificação do
produto, marca do CAIXA
1
210
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade de 06 meses
e
Registro
e/ou
Notificação
no
Ministério
da
Saúde/ANVISA.
CAIXA
com
12
unidades
DESINFETANTE
LÍQUIDO, para uso
geral, composto de
tensoativo
e
bactericida
associados
(ação
bactericida
e
2
CAIXA
135
germicida),
com
Registro
e/ou
Notificação
no
Ministério
da
Saúde/ANVISA.
Embalagem de 1L,
com
dados
do

R$ UNIT

R$ TOTAL
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3

4

5

fabricante, data e
prazo de validade.
CAIXA
com
12
unidades
DETERGENTE
LÍQUIDO
LAVA
LOUÇAS, tensoativo
e
biodegradável.
Embalagem com 500
ml, com dados de
identificação
do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade e Registro
e/ou Notificação no
Ministério
da
Saúde/ANVISA.
CAIXA
com
12
unidades.
LAVA
ROUPAS
(Sabão
em
Pó),
limpeza
multiuso
profunda,
com
tensoativo aniônico,
tamponantes,
coadjuvante,
branqueador óptico,
contendo
ainda
sulfonato de sódio e
tensoativo
biodegradável.
Pacotes/Embalagem:
contendo 500 gramas,
com
dados
do
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade
e
composição química.
O produto devera ter
registro ou notificação
na ANVISA/Ministério
da
Saúde.
Caixa/Fardo com 27
unidades
contendo
500 gramas cada.
ODORIZANTE
DE
AMBIENTE SPRAY,
contendo
Nonifenol

CAIXA

90

CAIXA
OU
FARD
O

91

CAIXA

30
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6

7

etoxilado,
solvente,
isotiazolinona,
com
fragrância agradável.
Embalagem com 410
ml, com dados de
identificação
do
produto, marca do
fabricante, prazo de
validade.
Registro
e/ou Notificação no
Ministério
da
Saúde/ANVISA.
CAIXA
com
06
unidades
PAPEL
HIGIÊNICO
NEUTRO,
folha
simples,
100%
celulose,
de
boa
qualidade,
100%
fibras naturais, na cor
branca, sem odor,
dimensões 30m x
10cm.
Embalagem:
pacote com 04 rolos,
contendo
na
embalagem nome do FARD
O
fabricante, a marca,
as dimensões, e as
indicações de neutro
e
não
reciclado.
Critérios
de
conferencia
e
inspeção
no
recebimento: visual,
por cheiro, tato e
medição. Fardo com
16 pacotes com 04
rolos cada (64 rolos).
PEDRA SANITÁRIA,
para uso em vaso
sanitário,
composta
de:
Paradiclorobenzeno,
lauril sulfato de sódio, UNID
espessante e corante,
com
pH
(solução
alcoólica 1%): 6,0 –
10,0,
fragrância
agradável.

280

40
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9

Embalagem: Cartolina
25g, contendo o nome
do fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade e Registro
e/ou Notificação no
Ministério
da
Saúde/ANVISA.
SABÃO
LÍQUIDO,
formulado com PH
neutro,
fragrância
agradável,
miscível
em água, composto
de: ácido graxo de
arroz, neutralizante,
lauril éter, sulfato de
sódio,
coadjuvante,
isotiazolinona, água.
Acondicionado
em
embalagem contendo
no mínimo 400ml,
sem rachaduras e
vazamentos. Deverá
constar no rotulo:
Nome do produto e CAIXA
sua
composição
química permitida por
Lei,
marca
do
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade
de
no
mínimo até 06 (seis)
meses, Registro ou
Notificação Ministério
da
Saúde/ANVISA,
nome
e
CRQ
(Conselho
Regional
de
Química)
do
químico responsável.
CAIXA com 06 (seis)
unidades
SABÃO EM BARRA
NEUTRO
GLICERINADO,
MULTI-USO,
CAIXA
composto de: sebo,
óleo
vegetal,
alcalinizante, cargas,
corantes,
água,

28

7
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fragrância
e
adjuvante, com alto
poder
desengordurante.
Embalagem: Pacotes
contendo 05 unidades
de
200
gramas.
CAIXA
com
20
pacotes contendo 05
unidades
de
200
gramas, com dados
de identificação do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade
e
Autorização
de
Funcionamento
(CRQ).
VALOR TOTAL LOTE I
LOTE II - MATERIAL DIVERSOS LIMPEZA
DESCRIÇÃO
QUAN INDICAÇÃO
ITEM
UND
R$ UNIT
MATERIAIS
T
DA MARCA
FLANELA
PARA
LIMPEZA
100%
algodão,
bordas
overloqueadas
em
1
DZ
9
linhas de algodão,
dimensões mínima 30
cm x 40 cm e máxima
38 cm x 58 cm, para
uso geral.
INSETICIDA
EM
AEROSSOL.
Composição:
Praletrina
0,03%,
Cipermetrina 0,10%,
Imiprotrina
0,03%,
Solventes,
Propelentes.
2
CX
20
Embalagem
com
volume não inferior a
360ml e não superior
a 400ml, com dados
de identificação do
produto, marca do
fabricante, data de

R$ TOTAL
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fabricação e prazo de
validade e Registro ou
Notificação
no
Ministério da Saúde.
Caixa
com
12
unidades.
LUVA
EM
PVC,
altamente resistente,
sem pó, superfície
externa lisa. tamanho
G.
Certificado
de
Aprovação
(C.A)
impresso no produto
ou
embalagem.
Embalagem lacrada
com
dados
de
identificação
do
produto e marca do
fabricante.
LUVA
EM
PVC,
altamente resistente,
sem pó, superfície
externa lisa. tamanho
M.
Certificado
de
Aprovação
(C.A)
impresso no produto
ou
embalagem.
Embalagem lacrada
com
dados
de
identificação
do
produto e marca do
fabricante.
LUVA
EM
PVC,
altamente resistente,
sem pó, superfície
externa lisa. tamanho
P.
Certificado
de
Aprovação
(C.A)
impresso no produto
ou
embalagem.
Embalagem lacrada
com
dados
de
identificação
do
produto e marca do
fabricante.

PAR

40

PAR

50

PAR

30
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7

8

9

PANO DE CHÃO
FLANELADO,
tipo
saco, 100% algodão,
alvejado, bordas com
acabamento
em
overlock, dimensões
48 cm x 76 cm e peso
100 g, com variação
de +/- 5%. Etiqueta
com
dados
de
identificação
do
produto e marca do
fabricante.
PANO DE PRATO A
SARJAS,
aberto,
100%
algodão,
alvejado,
sem
estampa, bordas com
acabamento
em
overlock,
alta
absorção, dimensões
42 cm x 75 cm e peso
70 g, com variação de
+/- 5%. Etiqueta com
dados de identificação
do produto e marca
do fabricante.
REFIL
PARA
ESFREGÃO
ALGODÃO,
suporte
plástico, sem cabo.
Dimensão
mínima
16CM
SACO PARA LIXO
EM
ROLO
OXIBIODEGRADÁVEL –
50L, dimensões 63
cm
x
80
cm,
capacidade nominal
10Kgs,
reforçado,
resíduo normal. A
embalagem com 40
unidades, e deverá
informar a marca do
fabricante, dimensões
do saco, quantidade.

DZ

55

DZ

13

UNID

40

PCT

84
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SACO PARA LIXO
EM
ROLO
OXIBIODEGRADÁVEL –
100L, dimensões 75
cm
x
1,05
cm,
capacidade nominal
reforçado,
10 20Kgs,
resíduo normal. A
embalagem com 25
unidades, e deverá
informar a marca do
fabricante, dimensões
do saco, quantidade.
VALOR TOTAL LOTE II

PCT

224

LOTE III - MATERIAL DIVERSOS DE CONSUMO E HIGIENE PESSOAL
DESCRIÇÃO
QUAN INDICAÇÃO
ITEM
UND
R$ UNIT R$ TOTAL
MATERIAIS
T
DA MARCA
COPO, para água,
plástico transparente,
descartável,
capacidade 200 ml,
composição:
polipropileno,
não
toxica,
isento de:
materiais estranhos,
bolhas,
rachaduras,
furos, deformações,
bordas
afiadas
e
rebarbas. O peso 1,80
4,50
g/copo
kg/caixa. Deve estar
gravado
em
alto
1
CX
26
relevo a marca ou
identificação
do
fabricante,
capacidade e símbolo
de material reciclável,
de acordo com as
Normas NBR vigentes
e
Resoluções/ANVISA.
Embalagem
em
manga inviolável, com
100
unidades,
contendo dados de
identificação
do
produto e marca do
fabricante. Caixa com
9/27
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25 pacotes contendo
100 copos
PAPEL toalha, em
rolo, folhas duplas,
absorvente, picotada,
de fibras celulósicas,
dimensões
aproximadas 19,0 cm
x 22,0 cm, com
2
variação de +/- 1 cm.
Embalagem com 02
rolos, contendo +/- 50
toalhas cada rolo,
com
dados
de
identificação
do
produto e marca do
fabricante.
TOALHA DE PAPEL
INTERFOLHADAS
(NEUTRO) - pacotes
3
com 1000fls, Branco.
Espessura: 20,5 cm x
20 cm
VALOR TOTAL LOTE III

PCT

240

PCT

70

LOTE IV - MATERIAL DIVERSOS DE CONSUMO E HIGIENE PESSOAL
DESCRIÇÃO
QUAN INDICAÇÃO
ITEM
UND
R$ UNIT R$ TOTAL
MATERIAIS
T
DA MARCA
ALCOOL EM GEL,
etílico hidratado a 70º
INPM,
fragrância
agradável,
para
assepsia das mãos.
Embalagem com 450
g cada, com dados do
1
180
fabricante, data de CAIXA
fabricação, prazo de
validade e Registro
e/ou Notificação no
Ministério
da
Saúde/ANVISA.
CAIXA
com
12
unidades
ÁLCOOL
ETÍLICO
HIDRATADDO
70°
INPM ,
2
embalagem CAIXA
36
com 01 litro. Registro
e/ou Notificação no
10/27
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Ministério
Saúde/ANVISA.
CAIXA
com
unidades
VALOR TOTAL LOTE IV

da
12

LOTE V - MATERIAL DIVERSOS DE CONSUMO
DESCRIÇÃO
QUAN INDICAÇÃO
ITEM
UND
R$ UNIT
MATERIAIS
T
DA MARCA
FOSFORO, contendo
no mínimo 40 palitos
por
caixa.
Embalagem:
Fardo
FARD
1
3
com
20
pacotes
O
contendo 10 caixas
contendo 40 palitos
em cad. Com o selo
do INMETRO.
VALOR TOTAL LOTE V

R$ TOTAL

PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS.
A EMPRESA DEVERÁ INDICAR EM SUA PROPOSTA A MARCA DOS PRODUTOS
OFERTADOS.
A cotação de preços deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, contendo:
razão social, endereço, telefone, CNPJ, inscrição estadual.
Os Materiais deverão ser entregues em um prazo máximo de até 05 (cinco) dias, a contar
da ORDEM DE FORNECIMENTO, correndo por sua conta todas as despesas de
transporte terrestre e marítimo, bem como todas e quaisquer despesas necessárias ao
cumprimento do objeto.
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 15 (quinze) dias contados do recebimento e da
aprovação da unidade interessada.
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Contratação de empresa para fornecimento de material de higiene pessoal e limpeza, de
forma emergencial, para atendimento e manutenção das atividades da Secretaria
Municipal de Administração, da Secretaria de Educação e da Secretaria Municipal de
Saúde, pertencente ao Sistema Público do Município de Cairu, Estado da Bahia.
2. NECESSIDADE
Garantir a manutenção da limpeza, higiene e assepsia nos locais de trabalho das
unidades da Prefeitura Municipal de Cairu que continuam funcionando prestando serviços
de atendimento, orientação, controle e fiscalização no âmbito do Município no combate
ao COVID 19.
Suprir adequadamente as Unidades de Assistência, com materiais de higiene pessoal e
limpeza, que garantam qualidade, produtividade, prevenção e cuidado com os
profissionais de saúde e prestação de serviços realizados pelas equipes de Saúde a
população.
3. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
Como o único município arquipélago do Brasil, Cairu é formado por mais de 26 ilhas, com
uma população de aproximadamente 18.176 (dezoito mil, cento e setenta e seis)
habitantes (IBGE 2019) espalhados em distritos (Morro de São Paulo, Gamboa do Morro,
Galeão, Garapuá, Boipeba, São Sebastião, Torrinhas, Tapuias, Canavieiras, Moreré,
Monte Alegre, Cairu - Sede) - alguns de difícil acesso, dispondo de um Sistema
Administrativo que abrange todas as localidades acima citadas com estruturas diversas
instaladas in loco.
O objeto a ser licitado ainda visa a eficientização do serviço público prestados pelas
Secretarias e Departamentos da Administração Pública Municipal buscando garantir um
ambiente devidamente higienizado, contribuindo para atender de forma efetiva e eficaz às
demandas da população, buscando atender às necessidades da comunidade local
visando cumprir com as determinações das políticas públicas educacionais vigentes,
dando, sempre considerando suas necessidades, buscando contribuir para a construção
de uma sociedade mais justa e igualitária.
Muito embora os expedientes estejam reduzidos, ainda há frentes de trabalhos
indispensáveis no combate ao COVID 19, haja visto a continuidade de serviços internos
administrativos, dos quais destacamos: Setor de Compras, Contratos e Licitações;
Diretoria de Contabilidade, Tesouraria, Setor de Recursos Humanos, Setor de Tributos no
Morro de São Paulo, Superintendência de alimentação, distribuição de Kits de
alimentação e reformas nas Unidades escolares, assim como entrega de materiais
comprados antes da Pandemia e trabalhos internos da Secretaria de Educação, além das
Superintendências Administrativas dos Distritos de Boipeba, Gamboa, Morro de São
Paulo, onde atualmente tem se prestado serviços de controle e fiscalização pela Guarda
12/27
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Civil Municipal em vários distritos e alguns povoados. Destaca-se ainda as ações, ainda
que interna da Secretaria de Infraestrutura, Secretaria Especial de Administração do
Morro de São Paulo. Sem contar a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e
Secretaria de Políticas Sociais.
Destaca-se ainda as demandas inerentes aos serviços de apoio à Segurança Pública
prestado pela Polícia Civil e pela Polícia Militar do Estado da Bahia em vários distritos e
alguns povoados, conforme CLÁUSULA TERCEIRA, do Termo de Convênio, alínea e,
que estabelece como competência da Prefeitura “ cooperar na manutenção das
condições de limpeza e conservação e também destaca-se a atuação da Secretaria de
Desenvolvimento Sustentável atuando na barreira sanitária no terminal hidroviário de
Valença/Bahia.
A Secretaria Municipal da Administração, de acordo com o art. 28 da Lei n .º 504/2016,
Capítulo IV – DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA e art. 58., é
responsável pela supervisão, coordenação e efetivação de diversas funções que
depreendem recursos humanos e materiais.
A maioria das escolas municipais localiza-se na zona costeira e algumas delas são de
difícil acesso por estarem localizadas em ilhas distantes de sede. Dentre essas unidades
escolares 12 (doze) são consideradas de pequeno porte por possuir menos de 100 (cem)
alunos matriculados, 09 (nove) são consideradas de médio porte por possuir até 300
(trezentos) alunos e 05 (cinco) de grande porte por ter mais de 300 (trezentos) alunos
com efetiva matrícula. Dispõe de um Sistema de Ensino que oferece a Educação Básica
nos níveis da Educação Infantil em Creches e Pré-Escola, Ensino Fundamental de 09
(nove) anos, bem como a modalidade da Educação de Jovens e Adultos – EJA, Tempos
Formativos I, II, III, IV e V.
O investimento em educação é estabelecido por Lei e seu cumprimento é de fundamental
interesse para o bem comum. A Lei de Diretrizes e Bases- LDB, Lei n°. 9393/96,
estabelece em seu artigo 69. “A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que consta
nas respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da receita resultante de impostos,
compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do
ensino público.” ainda no § 4º “As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as
efetivamente realizadas, que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos
obrigatórios, serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro”.
Investir na educação é garantia de desenvolvimento para o próprio município.
Dentro do mesmo contexto a Secretaria Educação no intuito de aferir as necessidades
encontradas nas unidades Educacionais, que embora não estejam em funcionamento
pleno com serviços diretos aos alunos, os serviços administrativos estão funcionando na
preparação de atividades pedagógicas para serem desenvolvidos em casa pelos alunos
do Ensino Infantil e Ensino Básico.
Além dessa atuação, considerando a Resolução, do Ministério da Educação de nº 2 de
09 de Abril de 2020, a SEDUC tem realizado a distribuição de kits de alimentação escolar
aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Ensino Infantil e Básico, o que exige o
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envolvimento direto de funcionários na manipulação dos alimentos e organização dos
kits, bem como a sua distribuição aos pais e responsáveis dos alunos contemplados.
Tais ações por parte da Secretaria Municipal da Administração e da Secretaria Municipal
da Educação justifica a necessidade de aquisição de material de limpeza, manutenção e
assepsia pela necessidade de manter as Unidades higienizadas, preservando a
qualidade de vida dos servidores, considerando os Parâmetros Nacionais de Qualidade
para a Educação, que discorre sobre tratamento, espaços e materiais adequados para
um ambiente limpo e saudável.
Diante desse cenário, fica evidente a relevante importância de ações da Administração
Pública em todos os Distritos e Povoados. Em virtude do COVID 19, tais serviços foram
reduzidos, mas as áreas apontadas continuam atuando o que demanda do Município a
assepsia e higienização dos ambiente de Trabalho, mantendo um ambiente agradável
para funcionários e usuários além de manter a conservação do mobiliário garantindo
também o bom e eficaz atendimento à população do Município.
Os produtos de higienização garantirão a continuidade dos serviços indispensáveis ao
desenvolvimento das atividades realizadas no Poder público Municipal, mantendo um
ambiente salubre para funcionários e usuários além de manter a conservação do
mobiliário garantindo também o bom e eficaz atendimento à população do Município.
No tocante à Secretaria de Saúde do Município de Cairu apresenta-se as seguintes
justificativas:
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);
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
Enfrentamento do Novo Corona vírus (COVID -19).

de

Contingências

para
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CONSIDERANDO Lei Federal 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 último Boletim Epidemiológico da ANVISA do dia 17 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;
CONSIDERANDO Nota Técnica CSIPS/GGTES/ANVISA nº 01/2020 da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, onde orienta para prevenção e o controle de infecções pelo novo
Coronavírus (SARS-CoV-2) em instituições de acolhimento, onde demonstra no item 5.1.
Em relação aos acolhidos em geral e espaços correspondentes, como demonstra a nota
técnica;
CONSIDERANDO que na data de hoje 11 de maio de 2020, a Bahia tem 5816 casos
confirmados de Covid-19. Considerando o número de 1.418 pacientes recuperados e 214
óbitos, 4.184 pessoas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica e com
sintomas da Covid-19, o que são chamados de casos ativos. Os casos confirmados
ocorreram em 176 municípios do estado.
O boletim epidemiológico registra 10.864 casos descartados e 20.355 notificações em
toda a Bahia. 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 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 61 notificados com Síndrome Gripal, 46 já obtiveram alta por
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apresentarem cura da síndrome gripal, e 17 continuam em monitoramento. O último
boletim diário divulgado pelo Município dia (12/05/2020) visualizamos 12 casos suspeitos,
07 casos descartados e 17 pessoas em isolamento, 06 caso confirmado Covid-19, 01
óbito por Covid-19, porém já estivemos com 142 pacientes em monitoramento e em
concomitância faz atendimentos diários de pacientes com reclamações adversa da gripe
simples e/ou outros problemas de saúde.
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 menoresalguns 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.
Os cuidados individuais estão sendo divulgados em todos os meios de comunicação em
nosso Município e além dessa preocupação, o Município precisa manter as Unidades de
Assistência em condições de atendimento sanitário evitando contaminação tanto para
quem busca o serviço, como para os Profissionais de Saúde.
Os suprimentos requisitados contribuem para a manutenção na higiene do ambiente
assistencial, proporcionando menor possibilidade de contaminação pelo vírus Covid-19
em superfícies utilizados nos momento do atendimento individual.
Cumpre ressaltar ainda que 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.
Mediante todo esforço que se tem feito será necessário abastecimento de Materiais de
Limpeza e Higiene Pessoal para manutenção diariamente de estabelecimentos de Saúde
que foram orientados à receber casos de COVID-19 de acordo com as exigências da
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Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 01/2020, onde versa de orientações para
Serviços de Saúde: Medidas de Prevenção e Controle que devem ser adotadas durante a
assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo corona vírus
(SARS-CoV-2), conforme anexo.
Diante dos recomendados acima, fica determinante a importância de mantermos as
Unidades de Saúde em condições de limpeza e desinfecção, onde propicie uma menor
chance em contágio, por superfície e/ou por objetos utilizados no momento da
assistência.
4. OBJETIVOS
9 Garantir fornecimento de material de higiene e limpeza necessárias ao
funcionamento da Estrutura Administrativa da Prefeitura de Cairu.
9 Proporcionar um ambiente de atendimento e prestação de serviços com os
padrões de limpeza necessários ao bom desempenho das atividades.
9 Assegurar a estrutura adequada para o desenvolvimento e organização do
trabalho;
9 Assegurar a organização, manutenção, limpeza e assepsia dos espaços
públicos educacionais e administrativos das Secretarias de Educação e
Administração do Município de Cairu;
9 Suprir as necessidades de cada unidade das Secretarias de Educação;
9 Oferecer condições de trabalho aos profissionais da área assegurando saúde e
bem estar;
9 Oferecer condições de trabalho com ambiente limpo e saudável aos
profissionais e colaboradores ligados à rede pública de atendimento do
município visando a qualidade de vida;
9 Adquirir material de manutenção e limpeza e assepsia, necessários ao
desdobramento de trabalhos diários, para uso em todas as unidades das
Secretarias supracitadas.
9 Suprir adequadamente as Unidades de Assistência, com materiais de higiene
pessoal e de limpeza adequados, que garantam manter as Unidades de
Assistência em condições de atendimento sanitário evitando contaminação
tanto para quem busca o serviço, como para os Profissionais de Saúde no
Municipal de Cairu no momento de alerta da Pandemia do COVID-19.
5. BASE LEGAL
Para o desenvolvimento de tal processo valemo-nos da Lei Federal nº 13.979/2020 e
subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei Complementar nº 123/06 que
estabelece as normas gerais relativas ao tratamento diferenciado a ser dispensado a
microempresas de pequeno porte nos âmbitos os Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, no que couber.
6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM

LOTE I - MATERIAL DE LIMPEZA
DESCRIÇÃO
UND
QTD

QTD

QTD

QTD
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SESAU SEDUC SEAD TOTAL

1

2

3

4

5

AGUA SANITÁRIA, uso domestico, a
base de hipoclorito de sódio, com teor
de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p.
Embalagem plástica de 01 litro, com
dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade de 06
meses e Registro e/ou Notificação no
Ministério da Saúde/ANVISA. CAIXA
com 12 unidades
DESINFETANTE LÍQUIDO, para uso
geral, composto de tensoativo e
bactericida
associados
(ação
bactericida
e
germicida),
com
Registro
e/ou
Notificação
no
Ministério
da
Saúde/ANVISA.
Embalagem de 1L, com dados do
fabricante, data e prazo de validade.
CAIXA com 12 unidades
DETERGENTE
LÍQUIDO
LAVA
LOUÇAS, tensoativo e biodegradável.
Embalagem com 500 ml, com dados
de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo
de validade e Registro e/ou
Notificação
no
Ministério
da
Saúde/ANVISA. CAIXA com 12
unidades.
LAVA ROUPAS (Sabão em Pó),
limpeza multiuso profunda, com
tensoativo aniônico, tamponantes,
coadjuvante, branqueador óptico,
contendo ainda sulfonato de sódio e
biodegradável.
tensoativo
Pacotes/Embalagem: contendo 500
gramas, com dados do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade
e composição química. O produto
devera ter registro ou notificação na
ANVISA/Ministério
da
Saúde.
Caixa/Fardo
com
27
unidades
contendo 500 gramas cada.
ODORIZANTE
DE
AMBIENTE
SPRAY,
contendo
Nonifenol
etoxilado, solvente,
isotiazolinona,
com
fragrância
agradável.
Embalagem com 410 ml, com dados
de identificação do produto, marca do

CAIXA

100

10

100

210

CAIXA

80

05

50

135

CAIXA

40

0

50

90

CAIXA
OU
FARDO

80

05

06

91

CAIXA

0

0

30

30
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6

7

8

9

fabricante,
prazo
de
validade.
Registro
e/ou
Notificação
no
Ministério da Saúde/ANVISA. CAIXA
com 06 unidades
PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO, fol
simples, 100% celulose, de b
qualidade, 100% fibras naturais, na c
branca, sem odor, dimensões 30m
10cm. Embalagem: pacote com 04 rolo
contendo na embalagem
nome
FARDO
fabricante, a marca, as dimensões, e
indicações de neutro e não reciclad
Critérios de conferencia e inspeção
recebimento: visual, por cheiro, tato
medição. Fardo com 16 pacotes com
rolos cada (64 rolos).
PEDRA SANITÁRIA, para uso em
vaso
sanitário,
composta
de:
Paradiclorobenzeno, lauril sulfato de
sódio, espessante e corante, com pH
(solução alcoólica 1%): 6,0 – 10,0,
fragrância agradável. Embalagem: UNID
Cartolina 25g, contendo o nome do
fabricante, data de fabricação, prazo
de validade e Registro e/ou
Notificação
no
Ministério
da
Saúde/ANVISA.
SABÃO LÍQUIDO, formulado com PH
neutro, fragrância agradável, miscível
em água, composto de: ácido graxo
de arroz, neutralizante, lauril éter,
sulfato
de
sódio,
coadjuvante,
isotiazolinona, água. Acondicionado
em embalagem contendo no mínimo
400ml,
sem
rachaduras
e
vazamentos. Deverá constar no
rotulo: Nome do produto e sua CAIXA
composição química permitida por
Lei, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade de no
mínimo até 06 (seis) meses, Registro
ou
Notificação
Ministério
da
Saúde/ANVISA,
nome
e
CRQ
(Conselho Regional de Química) do
químico responsável. CAIXA com 06
(seis) unidades
SABÃO EM BARRA NEUTRO
GLICERINADO,
MULTI-USO, CAIXA
composto de: sebo, óleo vegetal,

150

30

100

280

0

0

40

40

0

08

20

28

0

05

02

07
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alcalinizante, cargas, corantes, água,
fragrância e adjuvante, com alto
poder desengordurante. Embalagem:
Pacotes contendo 05 unidades de
200 gramas. CAIXA com 20 pacotes
contendo 05 unidades de 200
gramas, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data
de fabricação, prazo de validade e
Autorização
de
Funcionamento
(CRQ).

ITE
M

1

2

3

4

5

LOTE II - MATERIAL DIVERSOS LIMPEZA
QTD
QTD
DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS
UNID
SESAU SEDUC
FLANELA PARA LIMPEZA 100%
algodão, bordas overloqueadas em
05
0
linhas de algodão, dimensões mínima DZ
30 cm x 40 cm e máxima 38 cm x 58
cm, para uso geral.
INSETICIDA
EM
AEROSSOL.
Composição:
Praletrina
0,03%,
Cipermetrina
0,10%,
Imiprotrina
0,03%,
Solventes,
Propelentes.
Embalagem com volume não inferior
20
0
a 360ml e não superior a 400ml, com CX
dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade e
Registro ou Notificação no Ministério
da Saúde. Caixa com 12 unidades.
LUVA EM PVC, altamente resistente,
sem pó, superfície externa lisa.
tamanho G. Certificado de Aprovação
(C.A) impresso no produto ou PAR
40
0
embalagem. Embalagem lacrada com
dados de identificação do produto e
marca do fabricante.
LUVA EM PVC, altamente resistente,
sem pó, superfície externa lisa.
tamanho M. Certificado de Aprovação
50
0
(C.A) impresso no produto ou PAR
embalagem. Embalagem lacrada com
dados de identificação do produto e
marca do fabricante.
LUVA EM PVC, altamente resistente,
PAR
30
0
sem pó, superfície externa lisa.

QTD
SEAD

QTD
TOTAL

04

09

0

20

0

40

0

50

0

30
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6

7

8

9

10

ITE
M
1

tamanho P. Certificado de Aprovação
(C.A) impresso no produto ou
embalagem. Embalagem lacrada com
dados de identificação do produto e
marca do fabricante.
PANO DE CHÃO FLANELADO, tipo
saco, 100% algodão, alvejado,
bordas
com
acabamento
em
overlock, dimensões 48 cm x 76 cm e DZ
peso 100 g, com variação de +/- 5%.
Etiqueta com dados de identificação
do produto e marca do fabricante.
PANO DE PRATO A SARJAS,
aberto, 100% algodão, alvejado, sem
estampa, bordas com acabamento
em
overlock,
alta
absorção,
DZ
dimensões 42 cm x 75 cm e peso 70
g, com variação de +/- 5%. Etiqueta
com dados de identificação do
produto e marca do fabricante.
REFIL
PARA
ESFREGÃO
ALGODÃO, suporte plástico, sem UNID
cabo. Dimensão mínima 16CM
SACO PARA LIXO EM ROLO OXIBIODEGRADÁVEL – 50L, dimensões
63 cm x 80 cm, capacidade nominal
10Kgs, reforçado, resíduo normal. A
PCT
embalagem com 40 unidades, e
deverá informar a marca do
fabricante, dimensões do saco,
quantidade.
SACO PARA LIXO EM ROLO OXIBIODEGRADÁVEL
–
100L,
dimensões 75 cm x 1,05 cm,
capacidade
nominal
20Kgs,
reforçado,
resíduo
normal.
A PCT
embalagem com 25 unidades, e
deverá informar a marca do
fabricante, dimensões do saco,
quantidade.

50

0

05

55

10

0

03

13

40

0

0

40

60

0

24

84

200

0

24

224

LOTE III - MATERIAL DIVERSOS DE CONSUMO E HIGIENE PESSOAL
QTD
QTD
QTD
QTD
DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS
UND
SESAU SEDUC SEAD TOTAL
COPO,
para
água,
plástico
transparente,
descartável, CX
15 0
11
26
capacidade 200 ml, composição:
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2

3

ITE
M

1

2

polipropileno, não toxica, isento de:
materiais
estranhos,
bolhas,
rachaduras,
furos,
deformações,
bordas afiadas e rebarbas. O peso
1,80 g/copo - 4,50 kg/caixa. Deve
estar gravado em alto relevo a marca
ou identificação do fabricante,
capacidade e símbolo de material
reciclável, de acordo com as Normas
NBR vigentes e Resoluções/ANVISA.
Embalagem em manga inviolável,
com 100 unidades, contendo dados
de identificação do produto e marca
do fabricante. Caixa com 25 pacotes
contendo 100 copos
PAPEL toalha, em rolo, folhas duplas,
absorvente, picotada, de fibras
celulósicas, dimensões aproximadas
19,0 cm x 22,0 cm, com variação de
PCT
+/- 1 cm. Embalagem com 02 rolos,
contendo +/- 50 toalhas cada rolo,
com dados de identificação do
produto e marca do fabricante.
TOALHA
DE
PAPEL
INTERFOLHADAS
(NEUTRO)
PCT
pacotes
com
1000fls,
Branco.
Espessura: 20,5 cm x 20 cm

200 0

0

40

40

240

30

70

LOTE IV - MATERIAL DIVERSOS DE CONSUMO E HIGIENE PESSOAL
QTD
QTD
QTD
QTD
DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS
UND
SESAU SEDUC SEAD TOTAL
ALCOOL EM GEL, etílico hidratado a
70º INPM, fragrância agradável, para
assepsia das mãos. Embalagem com
450 g cada, com dados do fabricante, CAIX
0 100
80
180
data de fabricação, prazo de validade A
e Registro e/ou Notificação no
Ministério da Saúde/ANVISA. CAIXA
com 12 unidades
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADDO 70°
INPM , embalagem com 01 litro.
CAIX
Registro
e/ou
Notificação
no
0 06
30
36
A
Ministério da Saúde/ANVISA. CAIXA
com 12 unidades
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LOTE V - MATERIAL DIVERSOS DE CONSUMO
QTD
ITE
QTD
QTD
QTD
DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS
UND
SEDU
M
SEAD
TOTAL
SESAU
C
FOSFORO, contendo no mínimo 40
palitos por caixa. Embalagem: Fardo
FAR
1 com 20 pacotes contendo 10 caixas
0
0
3
3
DO
contendo 40 palitos em cad. Com o
selo do INMETRO.

7. PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA E EXECUÇÃO
a) O objeto deverá ser entregue de forma parcelada em horário comercial (das 08 às
12h e das 14:00 às 16:00h, de segunda-feira à sexta feira), de acordo com as
solicitações descritas na Ordem de Fornecimento emitida por cada Secretaria, no
prazo de até 5 (cinco) dias nos seguintes locais:
9 Secretaria Municipal de Saúde em horário comercial, situada na Praça Santo
Antônio, s/n, Centro, Cairu – Bahia;
9 Secretaria Municipal de Educação em horário comercial, situada na Praça
Marechal Deodoro, s/n, Centro, Cairu – Bahia;
9 Secretaria Municipal de Administração em horário comercial, situada na Praça
Marechal Deodoro, 03, Centro, Cairu – Bahia - Complexo Administrativo Diogo
Magalhães Brandão.
b) Ficarão por conta da Contratada todas e quaisquer despesas necessárias, para a
entrega do licitado, inclusive as despesas com transportes (marítimo e terrestre),
frete, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente,
se relacionem com o objeto do Contrato.
c) O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei
Federal 8.666/93, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento
provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerarse-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os
efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
d) No caso de entrega incompleta do produto requisitado na Ordem de Fornecimento,
a empresa se responsabilizará pela entrega nos locais e unidades indicadas pela
Secretaria de Administração, no prazo de 24 horas
8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
a) Os pagamentos serão ser efetuados, no prazo de até 15 (quinze) dias, após
atestado o recebimento em compatibilidade com a Ordem de Fornecimento;
b) As faturas referentes à Secretaria Municipal de Educação deverão ser emitidas em
favor da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIRU – SEDUC, Praça
Marechal Deodoro, nº 03, Térreo Sec. Educação, Centro, CEP 45.420-000, Cairu Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 30.530.137/0001-19.
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c) As faturas referentes à Secretaria Municipal de Saúde deverão ser emitidas em
favor 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.
9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas para o pagamento das despesas
correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária especificada abaixo:
UNIDADE
GESTORA

06/06
09/09
10.10/18
10.

FONTE

0000/0042
0001.0025
0002/0014

PROJETO ATIVIDADE
PROGRAMA DE
TRABALHO
2037
2015
2004/2050/2078

ELEMENTO DE
DESPESA /
NATUREZA DA
DESPESA
3390.30.00.00.00
3390.30.00.00.00
3390.30.00.00.00

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, TELEFONE E-MAIL.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Complexo Administrativo Diogo Magalhães Brandão
Praça Marechal Deodoro, S/N – Centro, Centro, Cairu – Bahia
Coordenação: Valdinei da Cruz dos Santos
Tel.: (75) 3653-2151
E-mail: adm.geral@cairu.ba.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Praça Marechal Deodoro, s/n, Centro, Cairu – Bahia
Coordenação: Luana Paula de Queiroz Figueiredo
Tel.: (75) 3653-2150
E-mail: seducdpe@pmcairu.com.br
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
11.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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
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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.
12.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das obrigações consideradas por determinação legal, obriga-se
a:
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 CONTRATANTE.
13.

SANÇÕES

O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas
aceita pelo órgão ou entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado
às seguintes sanções previstas na Lei nº 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo:
a) advertência;
b) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre
o valor da parte do objeto não entregue;
c) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subsequente ao trigésimo.
d) O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto
entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato,
eventualmente existente.
e) As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
f) Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do
CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá
atualização monetária;
g) O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de
paralisações na execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na
ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa do CONTRATADO,
apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE
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no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita
do CONTRATANTE.
h) Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o
CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes alternativas:
9 promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial,
respondendo o CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
9 exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa
correspondente ao período total de atraso, respeitado o disposto na legislação
em vigor.
14.

CONDIÇÕES GERAIS
a. O presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório pertinente em todos os
seus termos e à proposta do contratante, sendo os casos omissos resolvidos de
acordo com a legislação aplicável à espécie.
b. A empresa deverá indicar em sua proposta a marca dos produtos ofertados.
c. Os produtos deverão ser apresentados e entregues conforme as especificações do
Termo de Referência.
d. 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.
e. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato,
na forma do art. 67 da Lei Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou
omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada
de total responsabilidade na execução do contrato.
f. A Prefeitura Municipal poderá realizar visita exclusivamente no endereço da sede
da empresa vencedora no prazo máximo de 24hs (vinte e quatro horas) após o
certame, para confirmação de funcionamento (“PORTAS ABERTAS”), condição
essencial para homologação e contratação.

15.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Complexo Administrativo Diogo Magalhães Brandão
Praça Marechal Deodoro, S/N - Centro
Nome: Bruno Maia dos Santos
Função: Supervisor de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Administração
E-mail: adm.geral@cairu.ba.gov.br
Telefone: (75) 3653-2151
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nome: Ana Rosa Ferreira de Jesus
Função: Diretora Adjunta de Políticas, Programas e Projetos Educacionais da SEDUC.
E-mail: seducdpe@pmcairu.com.br
Tel.: (75) 3653-2358
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Praça Santo Antônio, S/N, Centro
Nome: Carla Maira Freire Barreto
Função: Superintendente de Administração e Finanças da SESAU
E-mail: saúde.cairu@hotmail.com
Tel.: (75) 3653-2027
16.

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DO INSTRUMENTO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Valdinei da Cruz dos Santos
Função: Secretário Municipal de Administração
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Luana Paula de Queiroz Figueiredo.
Função: Secretária Municipal de Educação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Italuana Guimarães Rosário
Função: Secretária Municipal de Saúde
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