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Memorando. nº ______/2021 – FMS/PMM 

Maracanã, 01 de março de 2021. 

 

A Diretora de Compras Prefeitura Municipal de Maracanã 

 

Considerando que a Organização Mundial de saúde – O.M.S declarou o Surto 

causado pelo novo Corona vírus, constituindo emergência de Saúde Pública, devido a 

pandemia nacional; 

Considerando os termos da Lei Federal nº 8.666/93, art. 24, inciso IV; 

           Considerando os termos da Lei n°. 13.979/20, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional devido ao 

novo corona virus, definindo quanto as contratações diretas de caráter emergencial; 

Considerando Medida nº 926, que altera a Lei 13.979/20, para dispor sobre 

procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento 

da emergencia de saúde pública de importância internacional devido ao novo corona 

virus ; 

Considerando o Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020,  que 

reconhece o estado de calamidade pública no país; 

Considerando o Decreto Municipal N°.041 de 23 de março de 2021, que 

reconhece o estado de calamidade no domínio do Município de Maracanã, em 

razão do aumento exponencial dos casos confirmados de pacientes infectados 

pelo coronavirus (COVID-19) e dá outras providencias; 

Considerando a necessidade de fornecimento de materiais de limpeza, higiene e 

descartáveis, destinados a atender as necessidades de 21(vinte e uma) unidades de 

saúde, o Hospital Municipal, 01 (uma) UBS e o Laboratório Municipal de Maracanã/PA.  

 Solicito providenciar pesquisas de preço, em empresas do ramo, objetivando a 

deflagração do processo licitatório para regularizar a aquisição do objeto acima exposto, 

conforme Termo de Referência abaixo.   

Atenciosamente,  

 
 

Edna Barros Ribeiro  

Secretária Municipal de Saúde 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO  

1.1 – contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de 

limpeza, higiene e descartáveis, destinados a atender as necessidades de 

21(vinte e uma) unidades de saúde, o Hospital Municipal, 01 (uma) UBS e o 

Laboratório Municipal de Maracanã/PA.  

 

2 - ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS: 
 

2.1 – Conforme planilha anexa a este TR.  

 

3 – FUNDAMENTO LEGAL: 

3.1 – Os recursos estão previstos na Lei Orçamentária Municipal.  

3.2 – Lei n° 8.666/93  

3.3 - Lei n°. 13.979/20 

3.4 - Medida nº 926, que altera a Lei 13.979/20 

3.5 - Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020 

3.6  - DECRETO MUNICIPAL Nº 041/2021 

 

4 - JUSTIFICATIVA 

4.1 - Trata-se de materiais necessários para a realização das limpezas e higienização 

dos espaços físicos dos prédios públicos da Secretaria Municipal de Saúde de 

Maracanã.    

 

5. ESCLARECIMENTOS 

5.1 – A contratada deverá efetuar a entrega dos produtos dentro do prazo de 05 (cinco) 

dias úteis a partir do recebimento da ordem de fornecimento, que deverá ser 

providenciada pelo órgão solicitante.  

 
6 – DO PAGAMENTO 

6.1 - O pagamento dos produtos do referido termo de referência será efetuado a cada 

mês, em até 30 (trinta) dias a partir do devido atesto da nota fiscal, diretamente pela 

Secretaria Municipal de Finanças deste Município, através de crédito na conta bancária 

do fornecedor. 
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6.2 – A CONTRATADA deverá comprovar via documento impresso a regularidade 

relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Trabalhista e 

Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva, com efeito de negativa relativa ao 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Regularização mediante a Secretaria da 

Fazenda (Tributária e Não Tributária), Certidões Negativas Municipais (IPTU, ALVARÁ e 

ISS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 

por lei, como condição do valor faturado. 

 

7 – DO GERENCIAMENTO DO CONTRATO 

7.1 – O gerenciamento do contrato, a fiscalização e a verificação do cumprimento das 

especificações técnicas será feito pela área de compra, juntamente com a secretaria 

interessada, os quais poderá rejeitá-los, quando não atenderem ao especificado.  

 

Maracanã, 01 de março de 2021 

 

 

  

 
Edna Barros Ribeiro  

Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO I  

 

PLANILHA COM AS INFORMAÇÕES DO OBJETO 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. QUANT.  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 

AGUA SANITÁRIA, base hipoclorito de sódio, concentração 
mínima de 2% de cloro ativo, uso domestico,com registro no 
Ministério da Saúde, Frasco plástico contendo 1 litro, com 
dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.  

UNID. 800   

2 

ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70 %, Certificado INMETRO e Norma 
da ABNT NBR 5991 e Registro no Ministério da Saúde. 
Embalagem em plástico transparente, resistente com 500 ml, 
contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

UNID. 800   

3 

ÁLCOOL LÍQUIDO, etílico hidratado líquido 70% Certificado 
INMETRO e Norma da ABNT NBR 5991 e Registro no 
Ministério da Saúde. Embalagem frasco plástico de 1.000 ml, 
contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

UNID. 800   

4 

COPO para café, capacidade 50 ml, em poliestileno branco, 
com frisos e saliência na borda, peso por 100 (cento) do copo 
deverá ser igual ou superior a 220 gramas. Embalagem com 
100 copos. 

CENTO 1.000   

5 

COPO para água, capacidade 300 ml, em poliestireno branco, 
com frisos e saliência na borda, peso por 100 (cento) do copo 
deverá ser igual ou superior a 220 gramas. Embalagem com 
100 copos. 

CENTO 1.000   

6 

DESINFETANTE, liquido concentrado a base de pinho, para 
uso geral, ação bactericida e germicida. Registro no Ministério 
da Saúde. Embalagem: frascos plásticos de 1000 ml, contendo 
o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

UNID. 500   

7 

DESODORIZANTE SANITÁRIO, tipo pedra sanitária, perfumado 
– odores lavanda, pinho e marine, embalado em celofane à 
prova de vazamento com no mínimo 30g, com ação 
bacteriostática e aromatizante e suporte plástico. Produto 
notificado na ANVISA/Ministério da Saúde, contendo o nome 
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.  

UNID. 500   

8 DETERGENTE LÍQUIDO UNID. 700   

9 

LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA, para 
aplicação em qualquer superfície lavável e na remoção de 
gordura, poeiras e outros tipos de sujeira. Frasco com 500 ml. 
Especificando o nome do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade.   

UNID. 100   

10 
PANO DE CHÃO em algodão lavado, tipo saco, para limpeza, 
cor branca, dimensões aproximadas 65 x 40 cm.  UNID. 365   
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11 

PAPEL HIGIÊNICO, em rolo, folha simples, gofrado e picotado, 
alta absorção, na cor branca, neutro, de primeira qualidade, 
rolo medindo 30 m x 10 cm. A embalagem deverá conter a 
marca do fabricante, dimensão, cor e lote do produto. Pacote 
com 4 unidades.   

PACOTE 1.000   

12 
RODO, para piso, cepa em polipropileno, com dimensão 
aproximada de 40 cm, cabo com encaixe rosqueado com 
altura mínima de 120 cm.  

UNID. 100   

13 

SABÃO EM BARRA, multiuso para limpeza em geral, 
biodegradável, barra de 1 kg. Embalagem com o nome do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade, Registro no 
Ministério da Saúde.  

UNID. 100   

14 
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, cor preto, capacidade nominal de 
15 litros, tamanho aproximado de 39 x 58 cm. Pacote com 20 
unidades. 

PACOTE 500   

15 
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, cor preto, capacidade nominal de 
30 litros, tamanho aproximado 60 x 55 cm. Pacote com 10 
unidades. 

PACOTE 500   

16 
FRALDA GERIÁTRICA G 

PACOTE  100   

17 
FRALDA GERIÁTRICA M 

PACOTE 100   

18 
FRALDA GERIÁTRICA P 

PACOTE 50   

19 
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, cor preto, capacidade nominal de 
50 litros, tamanho aproximado 63 x 80 cm. Pacote com 10 
unidades. 

PACOTE 500   

20 
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, cor preto, capacidade nominal de 
100 litros, tamanho aproximado 75 x 105 cm. Pacote com 5 
unidades. 

PACOTE 500   

21 
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, cor preto, capacidade nominal de 
200 litros. Pacote com 05 unidades. PACOTE 500   

22 VASSOURA, cabo de madeira e cerdas em piaçava.   UNID. 200   

23 SÃO EM PÓ , embalagem de 500 gramas  UNID. 300   
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