
  

Av. Duque de Caxias – Centro – Igarapé-Açú/PA - CEP 68.725-000 
CNPJ:11.718.379/0001-96; email: igasecsaude@gmail.com 

Oficio 268/2020 – SMS/GB/IGA               Igarapé-Açu, 14 de setembro de 2020. 

Exmo. Srº. 

Wanderley Ferreira da Silva 

Secretária Municipal de Administração 

 

Assunto: Solicitação de processo licitatório para aquisição materias de consumo de 

Higiene e Limpeza, Equipamento de Proteção Individual (EPI’S) e Termômetros para 

atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde  atraves do PROGRAMA DE 

SAÚDE NA ESCOLA - PSE, para retorno as atividades escolares no contexto da 

pandemia de Covid19. 

 

Senhor Secretário, 

Com os cordiais cumprimentos, venho através deste, formalizar a solicitação de 

processo administrativo para aquisição de materiais de consumo de Higiene e Limpeza, 

Equipamento de Proteção Individual (EPI’S) e Termômetros e outros itens disposto no termo de 

referência, pois, com a possível retomada das atividades educacionais no ano de 2020 ainda em 

um cenário de pandemia causada pela Covid19, temos a necessidade de fornecer os materiais 

para garantir a proteção tantos dos servidores, bem como os alunos da rede pública de ensino, 

haja vista as recomendações do Ministério da saúde através de atos normativos, como, a Lei 

13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e suas alterações e as portarias 1.857 de 28 de julho de 2020 

e 2.027 de 07 de agosto de 2020.  

“...que dispõe sobre a transferência de 

incentivos financeiros federais aos Municípios e ao 

Distrito Federal, em caráter excepcional e temporário, 

considerando ações de saúde nas escolas da rede 

básica de ensino no enfrentamento da emergência em 

saúde pública de importância nacional e internacional 

em decorrência do coronavírus (COVID-19).” 

Portanto, diante da necessidade de prevenir e controlar as infecções relacionadas à  

saúde, é importante manter a assepsia no ambiente escolar, diante do grande fluxo de pessoas 

(alunos, pais, professores, servidores públicos) evitando a proliferação de vírus e bactérias 

dentro do espaço de funcionamento das salas de aulas, banheiros, corredores e unidades ligadas 

ao setor, além disso, procura proporcionar uma estrutura mais adequada à manutenção da 

limpeza, facilitando a utilização dos matérias higiênicos e de limpeza, bem como,  a necessidade 

de fornecer equipamentos de proteção individual, com uso de máscaras de proteção, para os 

alunos, professores e equipe escolar, a fim de garantir o direito básico a educação, necessário 

para o desenvolvimento da população, conforme demandar encaminhada através do oficio nº 
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052/2020 URE/MARACANÃ e oficio nº 0215/2020 GS/SEMED para Secretaria Municipal de 

Saúde de Igarapé-Açu. 

Sem mais para o momento, a Secretaria Municipal de Saúde está a disposição 

para demais esclarecimentos. 

 

 

 

__________________________________ 

George Ferreira Mendes Junior 

Secretário Municipal de Saúde – Igarapé-Açu-Pa 

Decreto Nº 113/2020- GP/PMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:igasecsaude@gmail.com


  

Av. Duque de Caxias – Centro – Igarapé-Açú/PA - CEP 68.725-000 
CNPJ:11.718.379/0001-96; email: igasecsaude@gmail.com 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de 

consumo de Higiene e Limpeza,  Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI’S) e termômetros para atender as necessidades do Fundo Municipal 

de Saúde de Igarapé-açu atráves do PROGRAMA DE SAÚDE DAS 

ESCOLAS – PSE, conforme especificações e quantidades constantes 

neste Termo de Referência, a fim de atender a demanda para retorno as 

atividades escolares no contexto da pandemia de COVID-19. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E MODALIDADE LICITATÓRIA 

Objeto deste Termo de Referência, deverá ocorrer por intermédio de Pregão, 

devidamente justificada pela a administração. Ademais tem amparo legal, 

integralmente, nas Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, Lei 

Complementar nº 123/2006, lei 13.979/2020, lei Nº 14.035/2020 e demais 

legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no 

Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao assunto. 

3. ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO DO OBJETO: 

 

Lote I - Equipamento de Proteção individual 

Item Descrição dos materiais Unid. 
Escolas 

Municipais   

Escolas 

Estaduais  

Quantitativo 

total  

1 

Máscara de tecido, uso não 

profissional ; Informações quanto a 

composição dos tecidos: 

a. 100% Algodão- características 

finais quanto a gramatura: 

I- 90 a 110 (p/ ex, usadas 

comumente para fazer lençóis de 

meia malha 100% algodão); 

II- 120 a 130 (p/ ex, usadas 

comumente para fazer forro para 

lingerie); e 

III- 160 a 210 (p/ ex, usada para 

fabricação de camisetas).           - 

Após a confecção da máscara de 

pano é importante que a mesma seja 

lavada com água e sabão e passada 

com o ferro quente. Para minimizar 

os riscos de alergias, não use 

essências 

ou perfumes.                                                                                

- Dimensões: A máscara deve cobrir 

o nariz e a boca do usuário e deve 

Unidade 2500 847 3347 
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ter um ajuste facial apropriado. as 

dimensões mínimas devem ser: 17,5 

cm de largura por 9 cm de altura( 

essa altura é sugerida para que seja 

possível a confecção da máscara 

com duas pregas na parte frontal) 

2 

Luvas descartáveis para 

procedimentos, material em látex 

c/pó tam. P .Caixa com 50 unidades 

Caixa 10 30 40 

3 

Luvas descartáveis para 

procedimentos, material em látex 

c/pó tam. M .Caixa com 50 

unidades 

Caixa 58 292 350 

4 

Luvas descartáveis para 

procedimentos, material em látex 

c/pó tam. G .Caixa com 50 unidades 

Caixa 14 292 306 

5 

Face Shields (protetores faciais);                                    

-Protetor facial - Face Shields em 

PP 0,5mm não indicado p/ 

atividades que exijam extrema 

acuidade visual-Viseira em PP 

ClearPPack que possui uma 

transparência de 90%-Reutilizável, 

higienize e use novamente-Design 

anatômico e ajustável-Evita o 

contato com gotículas, salivas e 

fluídos nasais que possam atingir o 

rosto, o nariz, a boca e os olhos-

Produzida totalmente em 

Polipropileno (PP) atóxico, inodoro, 

reciclável-Pode ser lavado com água 

e sabão e higienizado com álcool e 

água sanitária-Não é uma EPI, não 

recomendado como única forma de 

proteção-Fácil montagem e 

desmontagem para higienização-

Pode ser limpo e esterilizado com 

água e sabão, hipoclorito (água 

sanitária), radiação gama, autoclaves 

de laboratório, álcool liquido ou gel, 

vapor d’agua-Largura da área de 

contato com a pele: 30mm-Cor do 

visor: Transparente-Cor do suporte: 

preto-Espessura: 0,50mm 

Unidade  80 513 593 
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6 

Luva cano longo; A luva de 

segurança é confeccionada em látex 

natural, possui punho longo e é ideal 

para atividades com imersão até o 

antebraço. O punho em virola 

prende-se ao braço, evitando a 

entrada de líquidos. Conta com a 

palma e dedos antiderrapantes, que 

evitam desliza de objeto secos e 

molhados.                                                                             

- Normas Técnicas: EN 388 e MT11 

- Proteção química para mãos e 

antebraço 

- Alta aderência para manuseio de 

objetos com umidade 

- Punho com virola: não permite a 

entrada de líquidos no interior da 

luva 

- Atividades de limpeza e manuseio 

de produtos químicos 

- Atividades que requerem a imersão 

do antebraço no produto manuseado                                                              

- Tamanho M 

Pares  192 627 819 

7 

Touca de tecido ; tecido 100% 

algodão confeccionado em estrutura 

flexível, oferecendo resistência e 

conforto para o uso prolongado. 

Unidade 100 400 500 
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Lote II - Materiais e Equipamentos  

Item Descrição dos materiais Unid. 
Escolas 

Municipais   

Escolas 

Estaduais  

Quantitativo 

total  

1 

Termômetro digital 

infravermelho corporal                           

- Método de medição: Sem 

contato.                                     - 

Alcance:                                             

- corpo humano: 32º C - 42.9 ºC 

(89.6ºF - 109º F ) - Objeto: 0ºC - 

100ºC (32ºF -  212ºF)                                

- Precisão: - Corpo humano: +/- 

0.2 ºC 0.4 ºF                      - 

Objeto: +/- 1.0º C /1.8ºF.                                                    

- Resolução: +/- 0.1 º C / 0.1º F                                              

- Condição de trabalho: 16ºC ~ 

35ºC (60.8 ºF ~ 95ºF) RH < 85%.                                                                                     

- Condição de armazenamento: -

20 ºC ~ 55ºC (-4°F 131ºF) RH 

<93%                                                                             

- Fornecimento de energia: d.c 3V 

- 2x AAA bateria Alcalina.                                                                               

- Consumo de energia: Quanto 

desligado < 10uW e quanto em 

uso <30mW.                                                                   

- Indicador de nível de potência: 

Indicação de baixo nível de 

potência <2.5 V.                                                                

- Display : LCD retro iluminado                                           

- Escala de leitura: Celsius ou 

Fahrenheit                              - 

Desligamento automático: 20 

segundos  

Unidade 60 37 97 

2 

Tapete sanitizante; Fabricado em 

plástico polipropileno (base) e 

tapete em vinil (sanitizar) e 

agulhado (seca); acompanhado fita 

antiderrapante; medidas: 40 mm 

(altura) x 660 mm (largura) x 445 

mm (profundidade) 

metros  100 54 154 

3 

Borrifador/Pulverizado em 

material: Corpo em plástico de alta 

resistência, bombeamento com 

pistão metálico interno e bico 

regulável em cobre; 

- Capacidade: 2 Litros; 

- Ideal para aplicação de 

inseticidas, fungicidas, soluções 

naturais, adubo foliar e também 

para a umidificação de plantas; 

unidade  0 39 39 
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Lote III - Material de Limpeza e Higiene 

Item Descrição dos materiais Unid. 
Escolas 

Municipais   

Escolas 

Estaduais  

Quantitativo 

total  

1 

Detergente Líquido; Líquido 

viscoso; Odor: característico ; pH 

(tal qual) 6,0 - 9,0; Volume: 500 ml 

unidade 1.910 1330 3240 

2 

Agua sanitária; Substancia: 

Solução de Hipoclorito de sódio 2,5 

% p/p ; Volume:  1 litro. 

unidade  1065 950 2015 

3 

Papel Toalha Interfoliado;  

Composição 100% reciclado ou não 

; Peso aproximado: 1180 kg (1000 

folhas); largura 0,460 cm³; 

gramatura min 27,0 g/cm² Alvura 

min. 78,00 % Umidade Max 

10,00% valores aproximados ; 

volume por pacote: 1.000 unidades 

pacote  70 290 360 

4 Saco de lixo de 100 litros pacote  57 285 342 

5 

Rolo de fita de demarcação; Fita 

de demarcação de solo; largura: 5 

centímetros; comprimento: 30 

metros; cor: vermelho; tipo de 

plástico: PVC; tipo de adesivo: 

anticorrosivo a base de borracha e 

resina.  

Rolo 100 183 283 

6 

Disperse para sabonete líquido; 

Na cor branca; reservatório de 

aproximadamente 800 ml; possui 

manuseio prático e fácil de ser 

instalado; acionamento por meio 

manual garante eficiência e evita 

desperdício na saída de substancia; 

altura: 23 centímetros; largura 12 

centímetros; profundidade 11 

centímetros ou valores 

aproximados. 

Unidade 70 93 163 

7 

Disperse para toalha interfoliado 

; Possua manuseio prático e fácil de 

ser instalado, garante eficiência e 

evita desperdício de papel; 

confeccionado em ABS, PS, PP. ; 

na cor branca; altura: 30 

centímetros, largura 24 sentimentos; 

comprimentos 12 cm ou 

aproximados. 

unidade 70 88 158 
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8 

Lixeira com pedal; capacidade de 

50 litros; fabricada em polietileno 

de alta densidade (PEAD) ou 

polipropileno (PP); altura: 720 

centímetros; milímetros; 440 

milímetros; Largura : 330 

milímetros aproximada 

unidade 56 168 224 

 

4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

É de extrema necessidade a aquisição dos matérias de consumo de 

higiene, limpeza e itens de proteção individual, visa manter a assepsia no 

ambiente, diante do grande fluxo de pessoas (alunos, pais, professores, 

servidores públicos) evitando a proliferação de vírus e bactérias dentro do espaço 

de funcionamento das salas de aulas, banheiros, corredores e unidades ligadas ao 

setor, além disso, procura proporcionar uma estrutura mais adequada à 

manutenção da limpeza, facilitando a utilização dos matérias higiênicos e de 

limpeza, bem como a proteção individual, com uso de máscaras de proteção, dos 

alunos, professores e equipe escolar. Essa licitação se justifica face ao interesse 

público de proporcionar melhor atendimento e saúde aos munícipes do 

município de Igarapé-açu atráves do Programa de Saúde nas Escolas – PSE.  

A presente solicitação se dá em virtude da pandemia do COVID-19, 

onde os trabalhadores são vulneráveis ao contágio pela exposição, senão fizerem 

uso do mínimo recomendado as medidas de segurança e proteção. Tais 

equipamentos são para o uso comum de servidores e munícipes que frequentam 

as referidas repartições. O município de Igarapé-açu está em situação de 

emergência decretada e reconhecida/homologada em face da pandemia do novo 

corona vírus (covid 19), com graves danos. Esta situação tem sido desastrosa, 

para todos, nos mais diversos aspectos. A vida se trata de nosso maior bem 

jurídico, sua proteção se trata de prioridade de primeira grandeza. O município 

vem tomando todas as medidas recomendadas para proteção e enfrentamento a 

pandemia pelo covid-19. Os protetores faciais são para proteção dos servidores 

que irão atuar nas unidades escolares, para a proteção de todos. Os dispenser de 

álcool gel em forma de totem, busca facilitar o uso de álcool gel pelos servidores 

e população sem a necessidade de uso das mãos, de contato, com acionamento 

pelos pés, facilitando e estimulando o uso. Estas medidas preventivas que junto 

com as demais se busca dar a proteção de vida dos servidores e munícipes. A 

pandemia tem, a nível regional cada vez mais aumentado o número de vítimas, o 

que faz que tenhamos ainda mais redobrado os cuidados que já se vinha tento, 

aumentando de sobremaneira a preocupação com a pandemia. Com o retorno das 

aulas sendo estimado e providenciado, se faz necessário esta medida para a 

diminuição de riscos tanto para os profissionais quanto apara a população. 

População está que será em sua maioria crianças. Tendo em vista a necessidade, 

urgência e a legalidade, pelo risco a integridade, a segurança das pessoas, em 

grave situação de risco, e situação estabelecido pelos dispositivos legais citados a 

cima, o expediente encontra-se devidamente justificado. 

 

5. LOCAIS DAS ENTREGAS DOS BENS 
 

Os materiais solicitados neste Termo de Referência deverão ser entregues na 

Secretaria Municipal de Saúde ou almoxarifado indicado por esta Secretaria. 

A contratada deverá entregar os bens nos horários diurno ou vespertino 

compreendido entre 08:00h às 13:00h de segunda a sexta-feira, de acordo com a 
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necessidade da solicitante. 

 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO 

6.1. Os materiais devem ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a 

contar do recebimento da solicitação, mediante requisição de solicitação, 

assinada pela Secretário Municipal de Saúde.  

6.2. As solicitações dos materiais poderão ser feitos de forma fragmentada ou 

total, podendo chegar ate o quantitativo do contrato. 

 

7. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO  

7.1. Os bens serão recebidos pelo acompanhamento e fiscalização do contrato. 

8. ESTIMATIVA DO VALOR 

8.1. O valor total estimado para a aquisição desses materiais/bens, está disposto na 

portaria nº1.857 de 28 de julho de 2020 no valor de R$ 189.470,00, no 

entanto, havendo necessidade, seram destinados mais rescursos ao 

enfrentamento da pandemia de Covid19. 

 

9. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

9.1 Os bens deverão ser entregues devidamente lacrados e protegidos contra a ação de luz, 

poeira e umidade, e embalados adequadamente contra danos de transporte, manuseio, 

acompanhados das respectivas notas fiscais. 

9.1.1 Não serão aceitos materiais e ou produtos, objeto deste termo, que apresentarem 

vestígios de uso, desgaste ou defeitos quando no recebimento. 

9.1.2 Os itens deverão ter validade mínima de 12 meses ou indeterminada de acordo 

com a natureza perecível do mesmo a contar da data do recebimento ou 

aceitação do produto, em embalagem original de fábrica, devidamente rotulada, 

contendo ainda, dados quanto às condições de estocagem, faixa de temperatura, 

umidade, exposição a raios solares, etc. 

9.2 Os bens serão recebidos da seguinte forma: 

a) Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da 

conformidade dos bens com as especificações constantes da proposta da empresa, depois 

de conferidas todas as especificações mínimas exigidas deste termo de referência. 

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos bens e sua 

consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado 

pelas partes. 

9.3 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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10.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, 

royalties, seguros, fretes – carrego e descarrego decorrentes do fornecimento dos bens de 

consumo, sem qualquer ônus para a prefeitura. 

10.2. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas, durante todo o processo 

desta compra, de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

10.3. Substituir às suas expensas, todo e qualquer bem entregue em desacordo com as 

especificações e padrão de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar 

problema quanto ao seu desempenho dentro do período de garantia ou prazo de validade. 

10.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo até a entrega do bem, incluindo as entregas 

feitas por transportadoras. 

10.5. Responsabilizar-se pela fiel entrega dos bens no prazo estabelecido. 

10.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela prefeitura, durante a 

execução desta aquisição. 

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida no edital e no 

contrato. 

11.2. Rejeitar os produtos que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações e 

recomendações da contratante. 

11.3. Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução das 

aquisições ora licitados. 

11.4. Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a 

ocorrer, em função da prestação dos serviços. 

11.5. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo de Referência. 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

12.1. Todos os bens fornecidos deverão possuir garantia de validade, referente a defeitos 

de fabricação, especificações ou outros, por período mínimo de 06 (seis) meses, e de 

acordo com o Código de Defesa do Consumidor. 

12.2. A participação de qualquer proponente vencedor no processo implica a aceitação 

tácita, incondicional irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições. 

12.3. A contratada deverá indicar pessoa responsável pelo acompanhamento de entrega e 

pagamento com poderes para dirimir eventuais dúvidas, solucionar questões não previstas 

no contrato e apresentar soluções práticas para qualquer problema, envolvendo o objeto 

deste termo de referência. 

 

13. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

13.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 
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14 – FONTE DE RECURSOS 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

13.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.3 O representante da prefeitura anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis. 

 

 

14.1 A Secretaria Municipal de Saúde arcará com a despesa decorrente do objeto deste 

Termo de Referência com recursos provenientes do Fundo Municipal de Saúde 

A dotação orçamentária para fazer jus a presente despesa segue abaixo: 

 

07 – Secretaria Municipal de Saúde 

0711 – Fundo Municipal de Saúde 

10 122 0220 2.137 – Enfrentamento da Emergência Covid 19 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

Fonte: 12110000 

Fonte: 12130000 

Fonte: 12140000 

 

 

Igarapé-açu/PA, 14 de setembro de 2020. 

 

 

 

__________________________________ 

George Ferreira Mendes Junior 

Secretário Municipal de Saúde – Igarapé-Açu-Pa 

Decreto Nº 113/2020- GP/P 
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