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TERMO DE REFERÊNCIA 

I. DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO EM COMBATE A 
COVID-I9 NO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA. 

PRODUTO MARCA CAIXA V. UNITÁRIO V. TOTAL 

I 

TESTE RAPIDO COVID-19 IGG IGM CAIXA 
COM 	25 	.1•EsTE 	(CASSETE) 	EMBALADO 
INDIVIDU EMENTE 	E 	COM 	SILICA 
DESSEC\N I I: 	PARA ABSORVER UMIDADE; 
"MIO', t • MIARES DESCARTAVEIS (CONTA- 
UOTAsi: 	11( x SCO IW 	SOLUCAO TAMPA° 
( 11111 11(1 4/ INTENDO 6 ML; 1 	MANUAL DE 
IAS I BI ( Ot:s. TESTE 	HOMOLOGADO PELA 
k s l, Is ). O "FESTE DEVE CONTER IGNIVIGG E 4 
‘ It 	DIAS DEVE TER 85% OU MAIS DE 
SENSIBILIDADE. 

800 2.093,75 

Valor tola do produto por extenso: 

.0 FUNDAMENTO LEGAL 

2.1, O procedimento licitatório, a ser realizado na modalidade Pregão Ordinário, obedecerá às disposições da Lei Federal n°. 

10.520/2002, assistida pela Lei n°8.666/93. de 21 de junho de 1993, da legislação correlata e demais exigências previstas, quando da 

elaboração do edital e seus anexos. 

MOTIVAÇÃO 

3.1. Em virtude da grande demanda de compras, para manter o estoque de TESTES RÁPIDOS PARA COV1D 19, atendendo a 

demanda do Hospital de Campanha que trata da pandemia existente do Novo Coronavirus (COVID 19), esta Secretaria Municipal de 

Saúde de Itupiranga, tem trabalhado de forma ágil e eficaz. 

Neste sentido, solicitamos a vossa senhoria em caráter de urgência a abertura do processo licitatório para compras de TESTES PARA 

COVID-I9 de acordo com a necessidade objetivando o combate ao novo coronavirus (COVID-19). 

DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

4.1. Justifica-se tal solicitação, em virtude da incerteza do pico pandêmico existente no momento, logo, vê-se a necessidade de manter 

em aberto ás quantidades necessárias para aquisição de testes rápidos, pois não sabemos ao certo quando findará esta pandemia. 

410 Nesta perspectiva busca-se a propiciar transparência no trabalho que está sendo executado colaborando com a construção de uni 

trabalho sério, comprometido com a sociedade itupiranguense. 

4.3. Desta forma. na  medida em que Formos adquirindo novos recursos implicará no comprometimento para a divulgação de tudo que 

for investido. 

4.4, Assim, atenderemos a demanda, de forma ampla, transparente e continua com um trabalho mais integrado e compartilhado no 

desenvolvimento incorporado â ação contra COV1D-19. 

DO REGIME DE CONTRATAÇÃO 

5.1. Será realizada a licitação na modalidade Pregão Eletrônico , que por sua vez, obedecerá às disposições da Lei Federal n°. 

10.520/2002, assistida pela Lei n°8.666/93, de 21 de junho de 1993, e demais exigências previstas da legislação correlata, quando da 

elaboração do edital e seus anexos. 

5.2. O primeiro pedido (Pedido Inicial) poderá ocorrer imediatamente após a homologação do certame e celebração dos contratos. 

DA QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES 

6.1. A relação dos itens, quantidades e especificações constam nas solicitações de despesas dos órgãos componente' da À Secretaria 

Municipal Saúde de Itupiranga, anexadas a esse Termo de Referência. 

DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 
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7.1. As propostas deverão conter especificações detalhadas dos produtos oferecidos, mencionando tantas referências quanto 

necessárias que permitam a perfeita análise e aceitação dos mesmos. 

7.2 As propostas serão analisadas pelo pregoeiro e por servidor dessa Secretaria Municipal Saúde, especialmente designado para tal, 

que poderão diligenciar junto às proponentes visando o esclarecimento das especificações dos produtos oferecidos. 

7.3. É facultado ao proponente o envio de fotos ou catálogos dos produtos bem como a indicação de sítios na internet onde possam ser 

verificadas as características. 

7.4. Os produtos oferecidos deverão ser da melhor qualidade, sendo os mesmos passíveis de serem submetidos a teste de qualidade 

onde será aferido a qualidade do que esta sendo fornecido. 

DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será efetuado pelo contratante em favor da contratada mediante ordem bancária a ser depositada em Conta 

Corrente, no valor correspondente e data fixada após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo fiscal do 

contrato, sempre no mês subsequente à prestação dos serviços. 

' Quaisquer atrasos ocorridos na apresentação da Nota Fiscal/Fatura por parte da CONTRATADA importará em prorrogação at4.omática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE. 

8.3. À Secretaria Municipal Saúde de Itupiranga reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos 

fornecidos não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita. 

8.4. À Secretaria Municipal Saúde de Itupiranga poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Processo. 

8.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e 

previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de penalidade a Secretaria 

Municipal Saúde de Itupiranga. 

DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

9.1. As solicitações dos produtos serão realizadas pela CONTRANTE, por meio de requisições emitidas pelo Setor de Compras da À 

Secretaria Municipal Saúde de Itupiranga, onde deverão ser entregues em conformidade com as especificações constantes na licitação, 

na proposta de preços da adjudicatária e, por conseguinte, no objeto deste processo, nas quantidades solicitadas pela administração 

or intermédio das Ordens de Compras, sendo passível de devolução caso venha em desacordo ao que fora pactuado por intermédio 

iicontratos firmados, momento este em que a Contratada deverá realizar a imediata substituição dos itens não aceitos a fim de evitar 

prejuízos para esta Secretaria Municipal Saúde decorrente da falta destes. 
i 

9.2, As quantidades objeto desse processo são estimadas, baseadas no termos do convenio que serão contratadas de acordo com a 

necessidade da À Secretaria Municipal Saúde de Itupiranga. 

9.3, A entrega dos produtos constantes nesse processo deverá ser feita nos locais informados nas requisições emitidas pelo Setor de 

Compras, após conferência do critério quantitativo, com a utilização de carimbo e assinatura no canhoto da Nota!  Fiscal Eletrônica, 

devidamente datado e assinado, com o prazo máximo de 02 dias (dois dias), após a solicitação feita pelo setor de compras, sob a 

observação do Fiscal de Contrato elencado no item 15 deste Termo de Referência, salvo as hipóteses em que a emergência da 

eventualidade exija celeridade na resolução do problema, momento este em que a contratada se responsabilizará e realizar a entrega 

no prazo máximo de 48 (Quarenta e oito horas) horas do instante em que foi notificada. 

9.4. CONTRATADA deverá estar sempre à disposição da Secretaria Municipal Saúde de Itupiranga no que diz re peito a observações 

sobre os produtos fornecidos, onde, caso seja apresentadas irregularidades nestes, deverá imediatamente s ar as observações 

detectadas, em observância ao objeto desse processo, sendo passível de aplicação das sanções administrativas case não seja cumpridas 

essas exigências previstas. 
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9.5. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive Frete, será de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA, não sendo a À Secretaria Municipal Saúde de Itupiranga responsável solidária pelos mesmos, ou o Vornecimento de 

mão de obra para viabilizar o transporte do objeto licitado até as dependências de destino. 

9.6. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade dos produtos fornecidos, 

cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia do produto, quando da utilização destes. 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das 

especificações exigidas no Edital e neste Termo de Referência; 

10.2. Emitir nota de empenho a credito da contratada no valor total correspondente ao material solicitado, observados os 

procedimentos do licitatório. 

10.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, proporcionando todas as 

condições para que a mesma possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

10 I 	. Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato por meio de um representante da Administração especialmente designado para tal; 

1 . . Notificar, por escrito e/ou pelos meios eletrônicos de comunicação, a CONTRATADA na ocorrência de eventuais falhas no 

curso de execução do contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste Termo de Referência em seu item 15; 

II. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Fornecer os produtos licitados conforme especificações, validades e preços propostos na licitação, e nas quantidades solicitadas 

pela Administração, assegurando uma garantia mínima de 30 (trinta) dias sobre os mesmos, substituindo-os imediatamente caso 

apresentem algum defeito de fabricação ou decorrente do manuseio até o recebimento por essa Secretaria Municipal Saúde; 

11.2. Entregar os bens contratados estritamente no prazo estipulado, nos locais informados nas Ordens de Fornecimento recebidas. em 

perfeitas condições de qualidade, sem indícios de irregularidades, em conformidade e acompanhados da Ordem de Compra emitida 

pelo Setor de Compras no ato da solicitação do fornecimento dos mesmos, providenciando a imediata correção de quaisquer 

deficiências apontadas pela contratante quanto aos materiais entregues no prazo máximo de 30 (dias), sendo passível de aplicação das 

sanções previstas nesse Termo de Referência. 

11.3. A contratada deverá entregar produtos de qualidade, podendo ser verificada a inspeção, sempre que a administração achar 

necessário. 

S. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução das obrigações pactuadas, tais 

como: 

a) Salários; 

6) Seguros de acidente; 

Taxas, impostos e contribuições; 

Indenizações; 

Vales-refeição: 

1) Vales-transporte; e 

g) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

11.5. Manter os seus funcionários sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE quando em trabalho no órgão, porém sem 

qualquer vinculo empregaticio com a Prefeitura Municipal de Itupiranga. 

11.6. Manter os seus funcionários identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir imed atamente qualquer 

um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE; 

11.7. Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete e demais situações 

correlatas. 
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11.8. Ressarcir os eventuais prejulzos causados a À Secretaria Municipal Saúde de Itupiranga ciou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas. 

11,9. Indicar, por escrito, preposto ou profissional equivalente (e seu eventual substituto), fornecendo número de telefone e e-mail 

para contato, ao qual a CONTRATANTE possa se reportar quanto a fiel execução do contrato e cuidar para que esse profissional 

aluado mantenha permanente contato com os responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato. 

11.10. Manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação do certame conforme o que prevê o art. 62, §2.° c/c art. 

55, inciso XIII, da lei 8.666/93. 

12. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

I. 	12.1. As dotações orçamentárias serão posteriormente informadas pelo Departamento de Contabilidade e acostadas aos autos 

do processo. 2.11 I- Prevenção e combate ao COVID -19, 3.3.90.30.00 Material de Consumo. 

13, DA VICENCIA DO CERTAME 

13.1. Este processo terá validade até a data de 31 de Dezembro de 2020, obedecendo às disposições da Lei federal n°8,666/93. de 21 

'unho de 1993, e demais legislações correlatas. f 
1 

p 

DAS PENALIDADES 

14.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem justificativas aceitas pela Administração, 

resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, as sanções administrativas de 

advertência, multas e impedimento de licitar e contratar com a União, a critério da Administração; 

14.2. As sanções administrativas serão aplicadas de acordo com a gravidade das infrações cometidas pela contratada, nos seguintes 

casos: 

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via oficio, mediante contra-recibo do representante legal da contratada 

estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas 

mediante crivo da Administração; 

II - multa de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 

10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não prestados, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 

comunicada oficialmente; 

I - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não prestados, no caso de inexecução total ou parcial do objeto • 

tratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo le indenização dos 

prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato. 

IV - Impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, para as hipóteses previ tas no art. 7° da Lei 

10.520/2002, c/c o Art. 28 do Decreto n°5450/2003. 

14.3. Quaisquer das Sanções Administrativas poderão, a juízo da Administração e havendo compatibilidade, ser aplicadas de forma 

concom itante; 

14.4. Deverão ser observados, na hipótese de aplicação das Sanções Administrativas, os princípios do devido processo legal e da 

ampla defesa, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar do dia em que tomar conhecimento dos fatos; 

14.5. A aplicação das referidas Sanções Administrativas não obsta as responsabilidades legais da licitante por perdas e danos causados 

à Administração Pública. 

14,6. A critério da Secretaria Municipal Saúde de Itupiranga poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em prte, quando o atraso 

for devidamente justificado pela contratada e aceito pela Secretaria Municipal Saúde, que fixará novo prazo, este i prorrogável, para a 

completa execução das obrigações assumidas. 

15. DA FISCALIZAÇÃO 
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15.1. Fica a A Secretaria Municipal Saúde de Itupiranga, através de servidor designado pela mesma quando da celebração dos 

contratos, a fiscalização da completa execução do objeto licitado, executando ações como, fiscalização da prestação dos serviços, 

verificação de conformidade do que esta sendo fornecido com a Ordem de Serviços, assinatura de atesto da Nota Fiscal, dentre outros 

correlatos a essa função. 

Itupiranga 27 de Julho de 2020. 

(Agewn Wee 	i>.(c SottiÁtot  
ATHIRSON .ELIPE SILVA DE SOUSA 

Responsável pelo departamento de compras 

• 
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Mapa de apuração de preço médio 
Data 20/07/2020 

N" 2020072002 

Produto/Fornecedor Quantidade Valor unitário Valor total 
TESTE RAPIDO COVID-19. 
APOIO DENTAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 800,00 2.000,0000 1.600.000,00 
DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA 800,00 2.625,0000 2.100.000,00 
J. DER. L. PARRIAO - EPP 800,00 2.000,0000 1.600.000,00 
JCS DE SOUZA COMERCIO EIRELI 800,00 1.750,0000 1.400.000,00 

VII. médio VI. estimado 
2.093,75 1.675.000,011 

'rot. estimado 
1.675.000,00 

• 

• 
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