ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 12.352.501/0001-16

E-Mail: semsarur@hotmail.com

MEMORANDO Nº 0318/2018 - SEMSA/GAB/RUR-LICITAÇÃO

Rurópolis, 18 de Junho de 2018.

Diante da necessidade de licitação de Materiais diversos para execuções das
ações de Vigilância em Saúde especialmente Vigilância Epidemiológica e Agentes de
Combate a Endemias, solicito que para que se possam licitar conforme descreve o
termo de referência.
Encaminho em anexo a planilha elaborada por essa Secretaria da exata
necessidade municipal.
Observe que na planilha consta todos os dados necessários para realização de
um procedimento licitatório.
Solicito que ao publicarem a licitação remeta a esta Secretaria a cópia da
mesma para que possamos participar do certame, pois a presença técnica irá agilizar e
garantir a contratação.

Atenciosamente,

_________________________________________
Fernanda Jacqueline Teixeira Cardoso
Secretária Municipal de Saúde
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TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
Licitação de MATERIAIS DIVERSOS , FERRAMENTAS E EPI’S de para equipagem
e proteção dos agentes
para execuções das ações de Vigilância em Saúde
especialmente Vigilância Epidemiológica e Agentes de Combate a Endemias.
2. DO TERMO
Este termo de referência foi elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde. As dúvidas
poderão
ser
sanadas
junto
ao
referido
setor.
3. JUSTIFICATIVA
È necessária a aquisição dos itens abaixo relacionados, para execução das ações em
Vigilância em Saúde Vigilância Epidemiológica e Agentes de Combate a Endemias.
4.CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos
termos da Lei n° 10.520, de 2002.
5.MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO
O fornecimento será efetuado em conformidade com a necessidade diária do
contratante, com prazo de entrega imediato, contados a partir do recebimento da
requisição assinada pelo responsável nomeado pela secretaria Municipal de Saúde.
6.AVALIAÇÃO DO CUSTO
6.1 O custo estimado total da presente contratação é de R$ ------------------------------------.
6.2 O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo
administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas
especializadas, em pesquisas de mercado.
7.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1
A Contratada obriga-se a:
2.2
Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados
pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da
marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia
2.3
Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do
usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica
autorizada.
2.4
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com
os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de
1990);
2.5
O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas,
no prazo máximo de 48 horas, contados a partir da verificação, o produto com avarias
ou defeitos;
2.6
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao
objeto da presente licitação;
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2.7
Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
2.8
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
2.9
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
2.10 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir
3
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1
A Contratante obriga-se a:
3.1.1 Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
3.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivos;
3.1.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através
de servidor especialmente designado;
3.1.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto.
4
MEDIDAS ACAUTELADORAS
4.1
Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública
poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar
providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente,
como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
4.2
impossível reparação.
5
CONTROLE DA EXECUÇÃO
5.1
A fiscalização da contratação será exercida por um representante da
Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da
execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
5.2
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, 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.
5.3
O fiscal do contrato 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 faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.
6
DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1
A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da
licitação e da contratação é aquela prevista no Edital.
DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
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QUADRO DE NECESSIDADES
ITEM

PRODUTO

1

GPS PORTATIL
2

TRENA

3

TERMOMETRO

4

DESCRIÇÃO

QUANT

GPS PORTATIL 30X - GPS PORTÁTIL,
VISOR 2.2', REDE GLONASS, BÚSSOLA
DE 3 EIXOS

TRENA ELETRÔNICA, TIPO DIGITAL,
MÉTODO DE MEDIÇÃO A LASER,
ALCANCE 50 M, TIPO VISOR CRISTAL
2
LÍQUIDO, QUANTIDADE DÍGITOS 5, Unidades
CARACTERISTICAS
ADICIONAIS
PEGADOR REVESTIDO EM BORRACHA
TERMÔMETRO, TIPO LASER DIGITAL,
FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -50 C A
200 C OU DE -50 C A 500C, APLICAÇÃO
EFETUAR MEDIÇÕES EM LUGARES DE
DIFÍCIL ALCANCE,
TERMÔMETRO

DIGITAL

INFRA

TERMOMETRO VERMELHO, SEM CONTATO, TEMP - 32
+ 380 ¨C
5

ASPIRADOR
PARA INSETOS

6

ASPIRADOR
INSETOS.

PARA

COLETA

DE

4
Unidades

2
Unidades
4
Unidades

ALFINETE

ALFINETE ENTOMOLÓGICO, MATERIAL
AÇO INOX, DIMENSÕES CERCA DE 40 X
0,25 MM, ADICIONAL COM CABEÇA

4
Unidades

ARMADILHA
ADULTRAP

Armadilha tipo Mcphail (formato bola)
com base amarela e encaixe da parte
superior transparente completa (bojo
com funil em polietileno + tampa em
policarbonato + fio nylon), validade
mínima de 2 anos a partir do
recebimento

4
Unidades

7

8

3
Unidades

TERMÔMETRO

9

Rede de
neblina

MC-343 Termômetro Digital Flexível
Rede de Neblina Ornitológica Modelo
MIST NET para captura do morcego
hema-tófago (transmissor da raiva dos
herbívo-ros) e aves para pesquisa. Feita
em fio de seda/nylon, com 3 ou 4
Shalves (pratelei-ras). Para uso em
matas, campos, currais, bueiros, etc.
Cor: Preta. Medida: 100 unidades (RM01.03 - 9mtrs de comprimento - 2,5

20
Unidades

4
Unidades

P. UNIT

P.TOTAL
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mtrs de Altura - malha 20mm).
10

Luvas raspa de
couro

LUVA DE RASPA CANO LONGO 20 CM
COM FORRAÇÃO DE MATA TERMICA,
acabamento em viez , Tamanho M.

8
Unidades

Bota de
borracha

BOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVCCLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL
SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE,
COR BRANCA, TAMANHO 43, TIPO
CANO LONGO, TIPO USO SERVIÇOS
GERAIS

8
Unidades

Arco de Serra

ARCO SERRA, LÂMINA SERRA 10 E 12
POL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO,
TRATAMENTO
SUPERFICIAL
NIQUELADO, TAMANHO 12 POL, TIPO
REGULÁVEL

5
Unidades

Serra Starrét

LÂMINA
SERRA,
MATERIAL
AÇO
RÁPIDO COBALTO 8%, COMPRIMENTO
30 M, LARGURA 3/8 POL, APLICAÇÃO
SERRAR
METAIS,
QUANTIDADE
DENTES 14 DENTES POR POLEGADA,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
BIMETÁLICA, DUREZA 65/67 HRC,
ÂNGULOS POSITIVOS D E

5
Unidades

Avental napa

AVENTAL, EM NAPA, NA COR AZUL TAMANHO ÚNICO.

8
Unidades

LANTERNA
PEQUENA
DE
ELÉTRICA, PARA UTILIZAÇÃO
DUAS PILHAS AA.

8
Unidades

11

12

13

14
15

Lanterna
16

LED,
COM

Lanterna de
mão

Lanterna de mão. Lanterna tipo caneta,
Led, Ideal para trabalhos de precisão.
Ativação na parte superior caneta.
Possibilidade de 2 modos de iluminação
através da simples rotação da cabeça.
Diâmetro 10mm. Alimentação 2 baterias
AAA , Conforme Termo de Referência
Nº DVPRO - 001/2018

20
Unidades

Máscara de
Proteção

MÁSCARA
RESPIRATÓRIA
DE
SEGURANÇA DO TIPO PROTEÇÃO
FACIAL PFF1 COM FILTRO NA COR
AZUL. USAR ESSE ITEM. - Mascara
descartável de proteção respiratória pff1
- classe pff1, com válvula, respirador
purificador de ar tipo peça semifacial
filtrante para partículas, com formato

20
Unidades

17
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dobrável, solda ultrassônica em todo o
seu perímetro, apresentando face
interna (que fica em contato com o
rosto do usuário) na cor branca ou azul
clara e face externa nas cores branca ou
azul. Nas laterais externas do respirador
são fixadas duas presilhas de material
plástico cinza claro, uma de cada lado,
através das quais passa uma fita
elástica
branca,
entrelaçada
nas
presilhas perfazendo uma alça na parte
superior, para fixação da peça no alto
da cabeça e a outra na parte inferior,
para fixação na altura da nuca do
usuário. A parte superior externa das
peças possui uma tira de material
metálico moldável, utilizada para ajuste
no septo nasal. Aprovado pelo
ministério do trabalho e possuir
Certificado de Aprovação válido, em
caracteres indeléveis e legíveis.
18

Óculos de
proteção

Óculos proteção impacto, óculos de
segurança, lentes claras antiembaçantes
e antirrisco, parte interna da armação
com proteção emborrachada para maior
conforto e vedação, acompanha suporte
de elástico, apoio nasal em silicone
macio, prazo de entrega 30 dias; prazo
de garantia 12 meses.

20
Unidades

Pasta

Pasta VAMPIRICIDA Feita à base de
vaselina e warfarina 2%. Indicado para
o controle individual dos morcegos
hematófagos.

30
Unidades

Anestésico

Anestésico local injetável de uso
veterinário,
sem
vasocronstritor
composto por cloridrato de lidocaína 2,0
g a cada 100 mL. Frasco-ampola
contendo 50 mL.

100
Unidades

Pinça

PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 12 CM.
MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO
INOX. O MATERIAL DEVERÁ POSSUIR
CADASTRO NA ANVISA.

5
Unidades

Pinça kocher

Pinça kocher curva, 16 cm, fabricado
em aço inox cirúrgico. Tipo erwin guth
ou similar.

5
Unidades

19

20

21

22
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TESOURA
RETA

TESOURA,
MATERIAL
AÇO
INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 15 CM,
TIPO PONTA RETA, TIPO JOSEPH

5
Unidades

TESOURA
CURVA

TESOURA,
MATERIAL
AÇO
INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 12 CM,
TIPO
PONTA
ROMBA-ROMBA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA
CURVA, TIPO METZEMBAUM

5
Unidades

MESA
ZINCADA

Mesa de preparo de alimentos
desmontável
com
as
seguintes
características técnicas: estrutura e
prateleira inferior em aço com pintura
epóxi. Tampo superior em aço inox
escovado. Dimensões: altura 870 mm x
profundidade 900 mm x largura 1900
mm x peso 70 kg.

4
Unidades

CAMBÃO

Cambão confeccionado em alumínio
anodizado com proteção parcial em
plástico e com cabo em aço inox
plastificado.
Com
dispositivo
de
travamento e soltura do laço de forma
rápida e segura, com regulagem de 120
a 180 cm.

SACO

Saco para contenção e transporte de
morcegos. Confeccionado em Brim
sariado e corda para fechamento em
algodão. Acabamento costuras internas
duplas. Tamanho: 30 x 40cm (abertura
/ comprimento)

PUÇA

Puça (Passagua) - aro em alumínio ou
aço galvanizado, com 45 cm de
diâmetro, cabo em alumínio, medindo 1
metro de comprimento, rede em nylon,
malha de 10mm e 80cm a 1,20m de
fundo.

BINÓCULO

Fornecer binóculo profissional lentes
20X80, corpo emborrachado, com alça,
resistente à água (chuva e umidade).

24

25

26

27

28

29

30

MALETA FERRAMENTAS, NOME CAIXA
CAIXA DE
FERRAMENTAS DE FERRAMENTA

31

lanterna
de
cabeça/capacete,
alimentação 3 pilhas aaa, tipo lâmpada
12 unidadede leds, capacidade focal
1500 mcd/leds e área focal de 25 m,

CAPACETE

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 12.352.501/0001-16

E-Mail: semsarur@hotmail.com

características adicionais à prova
d'água/presilhas
ajustáveis/regulador
foc o
32

GPS PORTÁTIL
64S

GPS Portátil, com display entre 2 e 3',
legível sob luz solar, receptor gps /
glonass de alta sensibilidade, robusto e
à prova d'água, duração mínima de
bateria 15h e duração máxima 20 h,
gravação mínima de waypoints 4000 e
gravação máxima de waypoints 5000 /
mínimo de 100 rotas e máximo de 200
rotas, bússola de 3 eixos / acelerômetro
/ altímetro barométrico, memória
interna de 4gb / aceita slot microsd,
conectividade sem fio ant /bluetooth,
recebe notificações de e-mails, textos e
alertas de smartphone.

Rurópolis, 18 de junho de 2018.
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