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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1 Aquisição de materiais de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs – e 

produtos de limpeza para atender à necessidade da Secretaria Executiva de 

Assistência Social e Direitos Humanos do município de Alegre- ES.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 A presente aquisição se justifica em decorrência da pandemia do COVID-19 e 

em conformidade com a lei Federal 13.979/2020, bem como o Decreto municipal 

nº 11.566/2020, que declara situação emergência no município de Alegre e dá 

outras providências. Assim, esta Secretaria Executiva de Assistência Social e 

Direitos Humanos, levando em conta a situação de emergência em nível 

Internacional (Pandemia) e de acordo com a necessidade da utilização de 

equipamentos para proteção e prevenção dos profissionais que atuam nos 

serviços da proteção social básica e especial do SUAS, assegurando aos 

usuários e aos profissionais da área de assistência, condições adequadas 

segundo o Protocolo de Manejo para o Novo CORONAVÍRUS do Ministério da 

Saúde. Assim, por tais razões, é que se faz necessária a compra dos Materiais 

abaixo descritos, conforme relatório de Justificativa no anexo I, como incremento 

temporário das ações do bloco da proteção social básica e especial. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES 

3.1. As especificações e quantidades estimadas estão contempladas no quadro 

abaixo: 

 

Item Descrição Unidade Preço 
unitário 

Quantidade Total 

 
1 

Álcool etílico 
limpeza de 
ambientes, tipo: 
etílico hidratado, 
características 
adicionais: gel, 
concentração: 
70% (galão 5 l) 

Galão de 
5 litros 

 60  
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2 Álcool etílico 
limpeza de 
ambientes, tipo: 
etílico hidratado, 
70% (Frasco 1 
litro) 

Frasco 
com 1 
litro 

 800  

3 Avental 
descartável, 30 
g/m² manga longa 
punho com 
elástico branco 
tamanho único tnt 
100% 
polipropileno 
 
 

Caixa  8  

4 Luva 
procedimento, 
tamanho médio, 
para procedimento 
não cirúrgico, látex 
natural íntegro e 
uniforme, 
lubrificada com pó 
bioabsorvível, 
descartável, 
atóxica, 
ambidestra, 
descartável, 
formato 
anatômico, 
resistente à 
tração.  
Caixas 

Caixa  100  

5 Luva 
procedimento, 
tamanho grande, 
para procedimento 
não cirúrgico, látex 
natural íntegro e 
uniforme, 
lubrificada com pó 
bioabsorvível, 
descartável, 
atóxica, 
ambidestra, 
descartável, 
formato 
anatômico, 

Caixa  100  
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resistente à 
tração.  
Caixas 

6 Máscara de tecido 
algodão lavável e 
reutilizável 2 
camadas de tecido 

Unidade  300  

7 Touca descartável 
com elástico 30g 
m² tamanho único 
não tecido anti-
alérgico 

Caixa  100  

9 Lenços 
desinfetantes para 
higienização 
embalagem com 
50 folhas. 

Caixa  800  

10 Dispenser de 
parede para papel 
toalha 

Unidade  30  

11 Sabonete líquido 
para as mãos Ph 
neutro  

Litros  100  

12 Dispenser de 
parede para 
sabonete liquido  

Unidade   30  

13 Óculos proteção, 
material armação: 
policarbonato e 
nylon, tipo 
proteção: lateral, 
material proteção: 
policarbonato, tipo 
lente: anti-risco, 
antiembaçante, 
cor lente: incolor, 
características 
adicionais: com 
cordão de 
segurança, hastes 
de cor preta, 
material lente: 
policarbonato  
Unidades 

Unidade  100  

14 Termômetro 
Digital 
Infravermelho 
Corporal Medidor 
pela Testa 
Distância 

Unidade  10  
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15 Pulverizador 
Borrifador De 
Álcool e Agua 
Manual Pressão 
500 Ml 
 

Unidade  100  

16 Jaleco de TNT 
branco 50 gr 
impermeável 
manga longa 

Pacote   50  

17 Máscara Viseira 
acrílica Protetora 
Facial em Acrílico 
Petg De 0,75 Face 
Shields 
Professional 
 

Unidade   100  

18 Lixeira Plástica 
com Pedal e 
Rodas Branca 120 
L Scalfo - SCF 312 

Unidade  10  

19 Saco De Lixo 120 
Litros 100 Unid  
 

Pacote  80  

20 Água Sanitária 
Tradicional 5 L 

Galão  300  

21 Detergente líquido 
galão com 5 litros 

Unidade  100  

22 Bota Galocha 
Impermeável Preta 
Amarela  Cano 
Médio , nº 36 
 

Par   20  

23 Bota Galocha 
Impermeável Preta 
Amarela Cano 
Médio, nº 37 
 

Par  20  

23 Bota Galocha 
Impermeável Preta 
Amarela  Cano 
Médio, nº 38 
 

Par  20  

24 Bota Galocha 
Impermeável Preta 
Amarela  Cano 
Médio, nº 40 
 

Par  20  
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25 Bota Galocha 
Impermeável Preta 
Amarela  Cano 
Médio, nº 42 
 

Par  20  

26 Bucha Dupla Face 
De Lavar Louça 
Verde E Amarela - 
60 Unid. 
 
 

Pacote  100  

27 Saco Alvejado 
Pano Chão Branco 
P/ Limpeza 
 

Unidade  100  

28 Flanela pequena 
Medida 
38x58cmCor 
laranja Material 
100% 
algodão.medidas2: 
38x58 cm... 

Unidade  100  

29 Sabão em pó, 5 kg Unidade  50  

30 Desinfetante 
líquido de 1 litro 

Unidade  100  

31 Rolo de papel 
filme PVC 28 cm X 
30 m 

Unidade  80  

32 Jaleco de tecido 
cor branca, manga 
longa – P 

Unidade  10  

33 Jaleco de tecido 
cor branca, manga 
longa – M 

Unidade  40  

34 Jaleco de tecido 
cor branca, manga 
longa– G 

Unidade  40  

35 Jaleco de tecido 
cor branca, manga 
longa - XG 

Unidade  10  

36 Luva De Borracha 
- Limpeza Pacote 
C/ 1 Par - Marcas 
Variadas 
 

Par  16  

37 Papel Toalha 
Interfolha 20x21 
100% Celulose - 
1000 Unid 
 

Pacote  100  
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3.2 A quantidade estimada foi elaborada diante das recomendações do Protocolo de 

Manejo para o Novo Coronavírus (2019-nCov) do Ministério da Saúde para prevenção 

e controle. Assim, os quantitativos visam atender o período de 180 (cento e oitenta) dias, 

podendo ser suficiente ou não uma vez que o número de contágio pode diminuir ou 

aumentar;  

3.3 A entrega deverá ser realizada na Secretaria Executiva de Assistência Social e 

Direitos Humanos; 

 3.4. Em razão do caráter emergencial da presente contratação as entregas deverão ser 

feitas o mais rápido possível, assim que o recebimento da respectiva ordem de 

fornecimento chegar. 

4. ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO 

4.1 A aquisição dar-se-á por contratação direta, dispensa de licitação, conforme Art. 4, 

da Lei 13.797/2020, tendo como critério de seleção o menor preço por item ou grupo 

de itens. 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência 

correrão à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento da Secretaria 

Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos.  

6. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 A Contratada deverá fornecer os produtos de acordo com a solicitação da 

Contratante, através de ordens de fornecimento, consubstanciadas em ofícios, que 

deverão conter data de expedição, quantidade pretendida, local e prazo para entrega, 

preços unitário e total, carimbo e assinatura do responsável pela requisição.  

6.2 O prazo previsto para entrega deverá observar o subitem 3.3 deste Termo de 

Referência. 

 6.3 Os produtos deverão ser entregues Secretaria Executiva de Assistência Social e 

Direitos Humanos. As mercadorias entregues deverão vir acompanhadas da 
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documentação fiscal, juntamente com cópia da Nota de Empenho/Ordem de 

Fornecimento, no horário das 08h00 às 12h00. 

6.4 os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente em 

embalagens originais, contendo: procedência, marca, prazo de validade, entre outros 

(no que couber), e de acordo com a legislação em vigor, observadas as suas 

especificações.  

6.5. Os produtos deverão ter, na data da entrega, no mínimo 80% (oitenta por cento) do 

seu prazo de validade ainda por vencer, com a data de validade impressa em cada item.  

6.6 Todas as despesas com transportes correrão por conta da contratada. 

 6.7 A SEASDH poderá se recusar a receber o objeto contratado, caso esteja em 

desacordo com a proposta apresentada pela empresa contratada, fato este que será 

devidamente caracterizado e comunicado à empresa, sem que a esta caiba direito a 

indenização; 

7 DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1 O(s) objeto(s) serão recebidos nos termos do art. 73, inciso II e seus parágrafos, da 

Lei nº 8.666/93.  

7.1.1 Pelo servidor responsável no ato da entrega; 

a) A primeira entrega deverá ser de 20% do quantitativo total de cada item/grupo 

descritos no Termo de Referência. Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de 

posterior verificação da conformidade dos mesmos com as especificações requeridas 

neste documento;  

 b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação, no prazo de até 03 (três) dia úteis. Só então será atestada a 

nota fiscal.  

7.2 Serão recusados os materiais que apresentarem inadequados ou cujas 

especificações não atendam às descrições do objeto contratado.  

7.3 O ato de recebimento dos produtos, não importa em sua aceitação. A critério da 

Contratante, os produtos fornecidos serão submetidos à verificação. Cabe a Contratada 

a substituição dos produtos que vierem a ser recusados, no prazo máximo de 24 (vinte 

e quatro) horas, contadas da solicitação. 
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 7.4 Os produtos deverão atender aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa 

do Consumidor) e às demais legislação pertinentes.  

7.5 Os produtos deverão ser acondicionados conforme praxe do fabricante devendo 

garantir proteção durante transporte e estocagem, constando a identificação do produto 

e demais informações exigidas na legislação em vigor.  

8 DAS OBRIGAÇÕES  

8.1 Da Contratada 

a) entregar o objeto deste Termo de Referência na forma e prazo estabelecidos, 

mediante apresentação da Notas Fiscais devidamente preenchidas, constando 

detalhadamente as informações necessárias, conforme proposta da empresa 

contratada;  

b) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições de consumo, em estrita 

observância às especificações deste Termo de Referência;  

c) assumir a responsabilidade por toda a logística de entrega;  

d) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais 

resultantes da execução do contrato;  

e) entregar o objeto do contrato nas condições pactuadas neste documento;   

f) Providenciar a correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela 

Contratante na entrega do objeto;  

 g) Responder por danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do contrato;  

h) Acatar as orientações da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita 

fiscalização, prestando esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 

formuladas;  

 i) Manter todas as condições de habilitação aferidas no processo de contratação 

durante a vigência do contrato; 

 j) Cumprir as demais disposições contidas neste Termo de Referência; 

k) Garantir a qualidade dos produtos e a regularidade do fornecimento.  

9.2 Da Contratante: 

a) Emitir Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento;  

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa contratada, 

de acordo como os termos deste documento; 

 c) Reservar local apropriado para o recebimento do objeto deste documento;  
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e) Ter pessoal disponível para o recebimento do objeto no horário previsto neste 

documento;   

f) Receber o objeto de acordo com as especificações descritas neste documento;  

g) Permitir o livre acesso dos empregados da empresa nas dependências da 

Contratante para entrega do objeto deste Termo de Referência, desde que 

uniformizados e identificados com crachá, além da proteção contra o novo Coronavírus 

(uso de máscara e higienização das mãos);   

h) Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados; 

 i) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido, sem 

prejuízo das penalidades cabíveis;  

 j) Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, por intermédio de representante 

especialmente designado;  

 k) Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares contratuais. 

10 DO PAGAMENTO  

10.1 O pagamento será efetuado pela Contratante, de acordo com o quantitativo 

efetivamente executado, através de transferência bancária online bancário em conta 

corrente fornecida pela contratada, em até 15(quinze) dias, contados da apresentação 

de requerimento, nota fiscal, recibo e certidões necessárias, devidamente analisadas e 

atestadas pelo servidor designado pela Contratante. 

10.4 O Contratante reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados os tributos e 

contribuições na forma da lei.  

11 DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

11.1 os responsáveis serão os presidentes dos respectivos conselhos: conselho 

municipal de Assistência social e Direitos Humanos, conselho municipal da pessoa 

idosa e o técnico da gestão da referida secretaria que ficará responsável pela condução 

do recebimento dos materiais, bem como de sua dispensação aos setores.  

16.2 O contrato decorrente deste Termo de Referência poderá sofrer acréscimos ou 

supressões na forma autorizada no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.  

  

  

Alegre, dia 17 de junho de 2020. 
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Anexo I 

 

Relatório de Justificativa 

  

Trata-se de relatório de justificativa feito pela técnica do serviço social da gestão, 

conjuntamente com os profissionais da secretaria executiva de assistência social, em 

especial dos serviços da proteção social básica e proteção social especial (cras e creas) 

para justificar a necessidade das Aquisições para o enfrentamento da emergência de 

importância Internacional CORONAVÍRUS – COVID-2019. Aos dias 06 de fevereiro de 

2020 foi publicada a lei federal 13.979/2020 a qual prevê a possiblidade de dispensa de 

licitação conforme texto legal exposto abaixo.  

Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.  

§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-

se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus.  

Considerando também o Decreto municipal nº 11.566/2020 que devido ao estado de 

emergência, declara situação de emergência no município de Alegre; 

Fato é que o Brasil foi atipicamente exposto a um vírus com alto grau de contágio 

em nível mundial, conforme mostra relatório impresso dos veículos de comunicação. 

Vale destacar que a rapidez em que o vírus se espalha podendo causar um 

colapso na Saúde Pública como vem acontecendo, faz -se essencial a compra de itens 

e equipamentos de Proteção Individual necessários para prevenir e tentar controlar o 

contágio dentro do município de Alegre. Com isso, os serviços continuarão atendendo 

de forma segura, tanto para os funcionários quanto para os cidadãos que necessitam 

do atendimento nesses setores. 

Maria Aparecida Goulart de Souza 

                                            Assistente Social - Gestão 
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Li e aprovo o Termo de Referência   

  

Errozenilda Inácia Barros Gomes 

Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos 

  

 

Ediane Vitor de Souza Vital 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social e Direitos 
Humanos 


