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ANEXO I

TER\IO I)I] RF],F}]RI]NCIA

I. DESCRIÇAO/QT]ANTIDADES

ÍEM UND OUANT ESPEc]FICAÇÁO

1 UND 200 TESTE RAPIDO IGG/IGI\4 COVID.9

UND 301

3 UND 150
PROTETOR FACIAL INCOLOR VISEIRA FIXA

CX 75 LUVA DE PROC. IAIY 14 CXT C/IOO

CX 200
IVASCARA DESC,TR]PLA C/ELASTICO CXT C/50

6 PCI 400 TOUCA DESC. SANFONADA C/ELAST,VERDE PCT
PCT C7100

7 PCT 400 PROPE DESC, PCT C/ 1OO

CX 40 ALCOOL GEL 5OOlIL CX C/T2 FRC

9 CX 41
ALCOOL ETILICO 7002o 1000 ML CX C/12

10 PCT 300
AVENTAL STANDARD SIYS 4OGIY2 I4ANGA LONGA PCT
c/10

11 JIiD 300 ocuLos DE PRorEçÀo

14 UND 35
I,4acacÃo HoSPITALAR TwEK pcr c/ 50

2. FUNDAMENTAÇÃo srMpLrFrcADA n,q. coNrRAraÇÃo

A transmissão do coronavirus no Brasil já foi considerada comunitária,
conforme Portaria do Ministério da Saúde n. 454/2020. com possibilidade de
âumento e agravamento de casos. O enfrentamento de uma epidemia requer a

contratação de materiais e insumos de prevenção de contágio, transmissão e manejo
clínico dos casos diagnosticados.
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A necessidade da contratação pública fundamcnta-se em critérios técnico
tomando por base a doença e transmissão do vírus, assim como as projeções do seu

comportamenlo, alem das oricntações dos órgãos oficiais de saúde, especialmente
quanto à disponibilidade de materiais de higiene, e equipamentos hospitalares e de

protegão individual, dentre outros bens e insumos que se fizerem necessários.

Neste sentido é necessáriâ a contratação pública de insumos/equipamentos de

forma emergencial para o entientamento dâ transmissào comunitária do virus em
conformidade com a Lei n" 13.979 de 2020. nos termos deste termo de referência

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
Os bens objeto da prescnte contÍatação sâo classificados como comuns, pois

os padrões de desempeúo e qualidade encontram-se objetivamente definidos no
item I, por meio de cspecificações usuais no mercado.

4. REQTIISITOS DA CONTRATAÇAO

Na hipótese de haver restrição de fomecedores, a autoridade compctentc,
excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a aprescntação de

documentaçào relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda. o cumprimento
de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de

prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no
inciso XXXIII do caput do art.7' da Constituição, conforme modclo constante do
Anexo I.

5. PRÀZO DE ENTREGA/ EXECUÇÃO: 02 (dois) dias

6. LOCAL E HORÁRIO DA E:{TR[GA"/EXECt ÇÁO: Secretaria Municipal de
Saúde de Beneditinos-Pl

Em conformidade com a legislação quc regc o tema, encaminhe-se à autoridade
competente para análise dc conveniência e opoíunidade para a contratação e demais
providências cabíveis.

Beneditinos (PI), 25 de junho de 2020
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