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CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO Nº 014/2020

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
visando a aquisição de móveis de escritório, móveis hospitalares, ar condicionado, aparelho
telefônico e máscaras de proteção individual, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, deste Município de Cairu, Estado da Bahia, de forma emergencial, no
enfrentamento de Saúde Pública Global decorrente do novo Coronavírus (COVID-19).
As empresas do ramo, interessadas deverão apresentar cotação de preços conforme
PROPOSTA DE PREÇOS (ANEXO I) e TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) da presente
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 e telefone (75) 3653-2151 / RAMAL 208.
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 27 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 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, 20 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 - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO
ITEM

1

2

3

DESCRIÇÃO DOS
MATERIAIS
Armário
confeccionado
em MDP com 02 portas,
puxador da porta em
PVC, material dos pés em
polipropileno,
3
prateleiras em MDP, peso
43,62 kg, peso máximo
por prateleira 15kg, com
sapatas
niveladoras,
sistema de montagem
com parafusos, suporta
até 45kg, com dobradiças
e corrediças metálicas,
cor cinza claro, largura
89cm,
altura
158cm,
profundidade 38cm.
Cadeira PVC branca sem
apoio
para
braços,
fabricação em poliuretano
virgem
e
reciclado,
suporta até 120 kg
certificada pelo INMETRO
DIMENSÕES
:
comprimento
44
cm,
altura 72 cm e largura 55
cm.
Mesa de escritório com
02 gavetas, produzido
com materiais de alta
qualidade como MDP BP
ou MDP Eucaprint, tampo
15mm de espessura,
acabamento com bordas
PVC,
gaveteiro
com
corrediças
metálicas,

R$ UNIT
UNID.

QUANT

Unid.

04

Unid

10

Unid

05

R$ TOTAL

INDICAR A
MARCA
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4

5

6

7

puxadores e fechadura
com chaves, pés em aço
com pintura epóxi, altura
75cm, largura 150cm,
profundidade 60cm.
Cadeira
acolchoada
giratória, sem braço, pés
com rodízio, encosto tipo
secretária, revestimento
couro sintético, cor preta,
dimensões: 91x51x58 ,
estrutura de ferro e nylon.
Arquivo em aço 04
Gavetas
com
chave,
confeccionado em chapa
de aço número 26 /
0,45mm,
cor
cinza,
suporta até 13kg por
Gaveta, pintura: Epóxi Pó
Texturizada,
corrediças
em
nylon,
puxador
padrão, altura: 133cm,
largura:
047cm,
profundidade: 053cm e
peso: 8kg
Armário Suspenso com
03 portas, feito em aço e
com acabamento em
pintura
eletrostática,
puxadores externos, 1
Prateleira, altura 55 cm,
largura
105
cm,
profundidade 29 cm
Longarina com 04 lugares
em aço reforçado com
ponteiras
plásticas
antiderrapante, material
do encosto e assento em
polipropileno,
material
composição da base e
estrutura
em
aço,
Dimensões do Encosto:
32cm x 36cm (A x L),
Dimensões do Assento:
46cm x 40cm (L x P),
Peso Suportado: 120 kg
por Lugar, Peso líquido
aproximado do produto
(kg): 20 kg

Unid

05

Unid

03

Unid

02

Unid

05
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LOTE II - MÓVEIS HOSPITALARES
ITEM

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO DOS
MATERIAIS
Cama Hospitalar simples,
cabeceira
e
peseira
construídas com tubos
redondos de 1.1/4 em
pintura epóxi, leito em
chapa de aço com
espessura de 0,91 mm
bitola 20 perfurado e
pintura cinza martelado,
Pés
com
ponteiras,
Dimensões
externas
aproximadas: 2,02 m
comp. x 0,92 cm larg. x
048 cm alt, Dimensões
aproximadas do leito:
1,93 m comp. x 0,88 cm
largura, cubagem: 0,197
M3, peso: 33 kg, com
colchão revestido em
napa
Suporte de Soro sem
rodízio, base de ferro
chato
totalmente
em
pintura epóxi com 4
ganchos
soldados
horizontalmente,
cor
branca
Escada Clínica com 2
degraus, revestida com
material
antiaderente,
armação em metal, cor
branca,
revestimento
antiderrapante: cor preta.
Altura
38cm,
largura
37cm,
profundidade
43cm, peso líquido 3,0kg
Biombo clínico tríplo,
acompanhado por tecido
bege ou curvim branca,
altura 175cm, largura 50
cm, profundidade 9cm e
peso 4kg
Maca
Divã
é
confeccionada com leito
estofado em espuma,
com estrutura tubular em
aço e com o acabamento
com
pintura
epóxi,
medindo 180 cm x 80 cm

R$ UNIT
UNID.

QUANT

Unid

12

Unid

08

Unid

10

Unid

08

Unid

04

R$
TOTAL

INDICAR A
MARCA
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x 60 cm (C x A x L)

ITEM

DESCRIÇÃO DOS
MATERIAIS

LOTE III - AR CONDICIONADO
R$ UNIT
UNID.
QUANT

R$ TOTAL

INDICAR
A MARCA

Ar Condicionado 12000
Btus,
capacidade
de
refrigeração
(Mínimo/Nominal/Máxima
): 3.000/ 12.000/ 13.200,
até 70% de economia de
energia, refrigeração até
40% mais rápida, super
Silencioso, serpentina de
cobre.
1

Unid

04

LOTE IV - APARELHO TELEFONIA
ITEM

1

DESCRIÇÃO DOS
MATERIAIS
Aparelho de telefone
tradiciowssnal, com fio,
design
moderno,
identificação
de
chamadas, viva-voz com
ajuste de volume, display
luminoso,
LED
para
sinalização de chamada,
uso em mesa ou parede,
discagem direta para 3
números e indireta para
10 números, registro de
20 chamadas recebidas
(atendidas
e
não
atendidas)
e
20
chamadas
realizadas,
Menu em português

R$ UNIT
UNID.

QUANT

Unid

10

R$ TOTAL INDICAR A
MARCA

LOTE V - MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
ITEM

1

DESCRIÇÃO DOS
MATERIAIS
Máscara de proteção
individual de não tecido,
dupla filtragem, Lavável,
com
fixação
em
elástico/pregas
horizontais, atóxica.

R$ UNIT
UNID.

QUANT

Unid

5000

R$ TOTAL

INDICAR A
MARCA

5/17

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PDY7KH6ECPNNTOCG681AAA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cairu

Quinta-feira
21 de Maio de 2020
7 - Ano - Nº 4020

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prazo de Validade da Cotação: 15 (quinze) dias.
A cotação de preços deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, contendo: razão
social, endereço, telefone, CNPJ, inscrição estadual.
Os equipamentos/materiais deverão ser entregues (armados e instalados) de forma única em
um prazo máximo de até 10 (dez) dias, na Sede do município (Praça Santo Antônio, s/n), na
Unidade Salústio Palma, 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
pela unidade interessada.

____________________ , ____ de _______________ de 2020.

____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Aquisição de móveis de escritório, móveis hospitalares, ar condicionado, aparelho
telefônico e máscaras de proteção individual, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, deste Município de Cairu, Estado da Bahia, de forma emergencial, no
enfrentamento de Saúde Pública Global decorrente do novo Coronavírus (COVID-19).
2. NECESSIDADES
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.
Diante dos fatos ocorridos nos últimos dias em nosso Município relacionado ao
Coronavírus, entende-se a importância de implantar uma Unidade de Retaguarda para
pacientes com COVID-19, onde dará suporte em casos de piora do quadro clínico dos
pacientes.
A Unidade Salústio Palma situada na Sede do Município foi escolhida para desempenhar
essa assistência, por ter passado por reforma recentemente e dispor de infraestrutura mais
adequada para os atendimentos necessários. O fluxo de transferência dos pacientes com
qualquer intercorrência clínica para a doença, serão encaminhados para Sede do Município
que terão atendimento prioritário e específico e nos casos de agravamento e necessite de
atendimento de Alta Complexidade, o deslocamento do paciente acontecerá por via terrestre
até a Unidade Hospitalar mais próxima no intuito de monitoramento mais específico para o
quadro avançado do paciente.
Para tanto se faz necessário aquisição de Ar Condicionado, Móveis de escritório e
hospitalares para composição da estrutura física, dando assim maior comodidade aos
funcionários que integrarem a equipe e aos pacientes que tiverem necessidade da
assistência.
As Unidades de Saúde do Morro de São Paulo e João Muniz – Gamboa também
receberão macas clínicas para aumentar a possibilidade de absorção de pacientes
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acometidos pelo vírus, pois são Unidades de Urgência e Emergência 24 hs e por estarem na
área de risco de contaminação, requer aumento de leitos de observação.
Tendo a assistência direta atrelada à orientação população, entende-se necessário a
preservação da saúde de Guardas Municipais, Agentes de Saúde, Servidores e voluntários
que desenvolvem ações voltadas ao controle da disseminação do Coronavírus, dentre alguns
materiais utilizados diariamente, a máscara é um dos itens mais utilizados e que surte maior
efeito na prevenção individual.
A escolha pela máscara artesanal está prevista em nota técnica nº 42 de 31 de março de
2020, recomendada por ser uma barreira mecânica de evitar infecções respiratórias e
importante para conter o espalhamento de secreções respiratórias no meio ambiente e de
uma pessoa para outra em ambientes coletivos. Portanto entende-se necessário que cada
profissional que esteja atuando na linha de frente no enfrentamento do COVID-19 tenham kits
de proteção individual, sendo a máscara de tecido um dos itens importantes para assegurar a
saúde e proteção de cada indivíduo.
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 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 Coronavirus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde – OMS, já classificou a
disseminação do novo Coronavírus como Pandemia, em 11 de março de 2020 (Portaria
MS/GM nº 356);
CONSIDERANDO

as

disposições

do

Plano

Estadual

de

Contingências

para

Enfrentamento do Novo Coronavírus – 2019-n CoV;
CONSIDERANDO Protocolos e orientações aos profissionais e serviços de saúde para
fluxo de atendimento no hospital de referência para paciente referenciado de outros serviços
de saúde de 23 de março de 2020;
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
Coronavírus, causador da COVID-19, na forma que indica, e dá outras providências;
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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
Coronavírus, causador da COVID-19;
CONSIDERANDO último Boletim Epidemiológico (semana Epidemiológica 15 COECOVID – 19) do dia 03 à 09 de maio 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 nº 01/2020 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
onde orienta para Prevenção e Controle de Infecções pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2)
em Instituições de acolhimento;
CONSIDERANDO Boletim Epidemiológico COVID-19 do Estado da Bahia, onde versa
sobre Situação Epidemiológica Atual, atualizado em 18 de maio de 2020;
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 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 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 COVID19.
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
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disseminação do Vírus, que vem sendo alteradas a medida que as necessidades vão
surgindo.
CONSIDERANDO último Decreto Municipal nº 4.080 de 16 de maio de 2020 que
estabelece novas medidas temporárias a serem observadas no município de Cairu em razão
da prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19).
CONSIDERANDO

que o COVID-19 é uma doença respiratória causada pelo novo

coronavírus (SARS-CoV-2). 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 Lei nº Estadual 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
Coronavírus, 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
Coronavírus, causador da COVID-19;
CONSIDERANDO Nota Técnica COE Saúde Nº 42 de 31 de Março de 2020 relata sobre
o uso de máscaras artesanais;
CONSIDERANDO que os casos mais graves devem ser identificados pelo médico,
estabilizados e encaminhados para centros de referência. Os exames diagnósticos, incluindo
os testes rápidos, podem desempenhar um papel fundamental no processo de triagem e
diagnóstico,

em

que

pacientes

infectados com

Coronavírus

e

diversas

outras

infecções respiratórias virais, podem se apresentar concomitantemente, apresentando
quadro semelhante de síndrome gripal.
CONSIDERANDO que os cuidados individuais estão sendo divulgados em todos os meios
de comunicação e além dessa preocupação, o Município precisa manter as Unidades de
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Assistência em condições de atendimento Básico e Emergencial evitando desassistência
tanto para quem busca o serviço, como para os Profissionais de Saúde.
CONSIDERANDO que no dia 07/05/2020 ocorreu 01 (um) óbito no município que foi
coletado amostra para teste de Covid-19, sendo orientado aos familiares sepultamento rápido,
sem abertura do caixão, tal orientação não foi seguida. No dia 11/05/2020, o Município
recebeu resultado do Lacen para Covid-19 positivo, sabendo do resultado, a Secretaria
Municipal de Saúde convocou imediatamente os familiares e comunidade presente no velório
para realizarem testes rápidos, sendo positivando mais 10 pessoas para Covid-19 até o
momento.
CONSIDERANDO a importância de implantar Unidade de Assistência Específica para
acolhimento aos pacientes COVID-19.
CONSIDERANDO que vivemos um momento de Pandemia, com dificuldades diversas,
inclusive de obter cotações de preços junto ao mercado.
CONSIDERANDO que a Lei Federal 8.666 estabelece que toda aquisição ou contratação
pública deve basear-se em orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços
unitários, sendo recomendado pelo Tribunal de Contas da União – TCU observar

os

procedimentos estabelecidos pela Instrução Normativa Nº 05 de 2014 (atualizada) da então
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
CONSIDERANDO que o Município de Cairu-Ba, instituiu nos termos do decreto nº 3801
de 06 de janeiro de 2020 a Chamada Pública de Pesquisa de Preços de Mercado, (além dos
procedimentos nos procedimentos indicados na Instrução Normativa Nº 05 de 2014 atualizada) o que possibilita, inclusive identificar potenciais fornecedores. Vale destacar o
artigo 4º do citado decreto, que define o prazo para apresentação das cotações de preços
não sendo inferior a 05 (cinco) dias úteis.
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979/2020 prevê a dispensa de licitação para
aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia e insumos destinados ao enfrentamento
da Emergência em saúde Pública e possibilita de forma excepcional e mediante justificativa
da autoridade competente, a dispensa da estimativa de preços, permitindo inclusive a
redução dos prazos dos procedimentos licitatórios pela metade.
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.
11/17

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PDY7KH6ECPNNTOCG681AAA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
21 de Maio de 2020
13 - Ano - Nº 4020

Cairu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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;
5. OBJETIVOS
Assegurar aos pacientes acometidos pelo novo Coronavírus em situação de
agravamento do quadro Clínico assistência específica e prioritária, evitando transferências
para outras cidades sem monitoramento antecipado, evitando deslocamento
desnecessário.
Garantir proteção individual para profissionais da Guarda Municipal, Agentes de Saúde
e voluntários no enfrentamento ao Coronavírus em barreiras sanitária e nos atendimentos
diários a população com máscaras de tecido evitando contaminação mútua.
6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA
LOTE I - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO
ITEM

1

2

3

4

5
6

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS
Armário confeccionado em MDP com 02 portas, puxador da porta em
PVC, material dos pés em polipropileno, 3 prateleiras em MDP, peso
43,62 kg, peso máximo por prateleira 15kg, com sapatas niveladoras,
sistema de montagem com parafusos, suporta até 45kg, com
dobradiças e corrediças metálicas, cor cinza claro, largura 89cm,
altura 158cm, profundidade 38cm.
Cadeira PVC branca sem apoio para braços, fabricação em
poliuretano virgem e reciclado, suporta até 120 kg certificada pelo
INMETRO DIMENSÕES: comprimento 44 cm, altura 72 cm e largura
55 cm.
Mesa de escritório com 02 gavetas, produzido com materiais de alta
qualidade como MDP BP ou MDP Eucaprint, tampo 15mm de
espessura, acabamento com bordas PVC, gaveteiro com corrediças
metálicas, puxadores e fechadura com chaves, pés em aço com
pintura epóxi, altura 75cm, largura 150cm, profundidade 60cm.
Cadeira acolchoada giratória, sem braço, pés com rodízio, encosto
tipo secretária, revestimento couro sintético, cor preta, dimensões:
91x51x58 , estrutura de ferro e nylon.
Arquivo em aço 04 Gavetas com chave, confeccionado em chapa de
aço número 26 / 0,45mm, cor cinza, suporta até 13kg por Gaveta,
pintura: Epóxi Pó Texturizada, corrediças em nylon, puxador padrão,
altura: 133cm, largura: 047cm, profundidade: 053cm e peso: 8kg
Armário Suspenso com 03 portas, feito em aço e com acabamento

UNID.

QUANT

Unid.

4

Unid

10

Unid

5

Unid

5

Unid

3

Unid

2
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7

em pintura eletrostática, puxadores externos, 1 Prateleira, altura 55
cm, largura 105 cm, profundidade 29 cm
Longarina com 04 lugares em aço reforçado com ponteiras plásticas
antiderrapante, material do encosto e assento em polipropileno,
material composição da base e estrutura em aço, Dimensões do
Unid
Encosto: 32cm x 36cm (A x L), Dimensões do Assento: 46cm x 40cm
(L x P), Peso Suportado: 120 kg por Lugar, Peso líquido aproximado
do produto (kg): 20 kg

5

LOTE II - MÓVEIS HOSPITALARES
ITEM

1

2

3

4
5

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

UNID.

Cama Hospitalar simples, cabeceira e peseira construídas com tubos
redondos de 1.1/4 em pintura epóxi, leito em chapa de aço com
espessura de 0,91 mm bitola 20 perfurado e pintura cinza martelado,
Pés com ponteiras, Dimensões externas aproximadas: 2,02 m comp. Unid
x 0,92 cm larg. x 048 cm alt, Dimensões aproximadas do leito: 1,93 m
comp. x 0,88 cm largura, cubagem: 0,197 M3, peso: 33 kg, com
colchão revestido em napa
Suporte de Soro sem rodízio, base de ferro chato totalmente em
Unid
pintura epóxi com 4 ganchos soldados horizontalmente, cor branca
Escada Clínica com 2 degraus, revestida com material antiaderente,
armação em metal, cor branca, revestimento antiderrapante: cor
Unid
preta. Altura 38cm, largura 37cm, profundidade 43cm, peso líquido
3,0kg
Biombo clínico tríplo, acompanhado por tecido bege ou curvim
Unid
branca, altura 175cm, largura 50 cm, profundidade 9cm e peso 4kg
Maca Divã é confeccionada com leito estofado em espuma, com
estrutura tubular em aço e com o acabamento com pintura epóxi, Unid
medindo 180 cm x 80 cm x 60 cm (C x A x L)

QUANT

12

8

10

8
4

LOTE III - AR CONDICIONADO
ITEM

1

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

UNID.

Ar Condicionado 12000 Btus, capacidade de refrigeração
(Mínimo/Nominal/Máxima): 3.000/ 12.000/ 13.200, até 70% de
Unid
economia de energia, refrigeração até 40% mais rápida, super
Silencioso, serpentina de cobre.

QUANT

4

LOTE IV – APARELHO TELEFONIA
ITEM

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

1

Aparelho de telefone tradicional, com fio, design moderno,
identificação de chamadas, viva-voz com ajuste de volume, display
luminoso, LED para sinalização de chamada, uso em mesa ou
parede, discagem direta para 3 números e indireta para 10 números,
registro de 20 chamadas recebidas (atendidas e não atendidas) e 20
chamadas realizadas, Menu em português

UNID.

Unid

QUANT

10
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LOTE V - MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
ITEM

1

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS
Máscara de proteção individual de não tecido, dupla
filtragem, Lavável, com fixação em elástico/pregas
horizontais, atóxica.

UNID.

QUANT

Unid

5000

7. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO
Os equipamentos/materiais deverão ser entregues (armados e instalados) de forma única
em um prazo máximo de até 10 (dez) dias, na Sede do município (Praça Santo Antônio, s/n),
na Unidade Salústio Palma, 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
TELEFONE E EMAIL

AÇÃO

-

RESPONSAVEL

PELO

RECEBIMENTO,

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: josenil_rocha@hotmail.com
Tel.: (75) 3653-2027
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a)
b)

c)

transmitir à CONTRATADA as informações necessárias do referido objeto;
designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização da entrega do
objeto, com competência para atestar o efetivo serviço bem como anotar, em registro
próprio, as falhas detectadas e comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer
fatos que exijam medidas corretivas;
Efetuar, no prazo, o pagamento oriundos do fornecimento.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Ficará sob responsabilidade da CONTRATADA a apresentação dos seguintes documentos
listados abaixo, para que a CONTRATANTE efetue o pagamento:
a) Comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou anormal
que ocorrer na execução do objeto contratado;
b) Efetuar a entrega total do(s) material(is) no prazo máximo de 03 (três) dias, contados a
partir do recebimento da Guia de Autorização expedida pela Secretaria de Saúde;
11. RESULTADOS ESPERADOS
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Com o fornecimento dos equipamentos/materiais, espera-se organizar os ambientes de
trabalho proposto pela Secretaria Municipal de Saúde, de forma que possibilite acolhimento
aos pacientes e profissionais de saúde para atendimento diário em regime de 24 hs.
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. DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA
13.1. Na Habilitação Jurídica exigir-se-á dos interessados:
a) Cópia autêntica dos Documentos Pessoais (documento de identificação pessoal com
foto) do(s) sócio(s) da empresa.
b) Comprovante de Situação Cadastral do Cadastro de Pessoa Física (CPF), expedido pela
Secretaria
da
Receita
Federal
e
obtida
no
site
(https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp)
- emissão não superior a 30 dias.
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos
da eleição de seus atuais administradores, na qual deverá estar contemplado, dentre os
objetos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto
da licitação.
d) Consulta de Empresa disponibilizada pela Junta Comercial do Estado do domicílio
ou sede do licitante, (as empresas sediadas no Estado da Bahia poderão obter tal
Consulta no site http://www.juceb.ba.gov.br/), devidamente atualizada (emissão não
superior a 30 dias).
13.2.

A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante.
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d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante.
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União, Receita
Federal e INSS), mediante certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal.
f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF, emitida pela Caixa
Econômica Federal.
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal
Superior do Trabalho (TST).
13.3.

A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes
documentos:

a) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características com o objeto da licitação, através da apresentação de atestado(s)
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado.
b) Alvará de Licença e funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal da Sede da
Licitante ou Distrito Federal.
13.4.
a)

A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial da empresa, expedida pelo
cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica a menos de 30 (trinta) dias da
abertura das propostas, expedida pelo Tribunal de Justiça (http://www5.tjba.jus.br/).

b.1) Quando a Certidão Negativa for emitida diretamente nos cartórios ou Ofícios e
assinados pelos Oficiais das respectivas localidades (Cartórios) as empresas deverão
apresentar, juntamente com as certidões negativas exigidas, declaração oficial da
Comarca de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que
controlam a distribuição de falências e concordatas.
13.5. CUMPRIMENTO DO
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DISPOSTO

NO

INCISO

XXXIII

DO

ART.

7º

DA

Declaração firmada pelo representante legal da empresa para cumprimento da exigência
prevista na Lei Federal n° 9.854/99, que acrescentou os incisos V ao artigo 27 e XVIII ao
artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93, nos termos do Decreto Federal n° 4.358/02
(DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR).
14. 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) 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.
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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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