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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 4 
 
1 OBJETO 
 
O presente termo de referência limita-se a aquisição de MEDICAMENTOS E MATERIAIS 

PENSOS para atender a Secretaria Municipal de Saúde. 

  
2 JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO  
 
 Aquisição de MEDICAMENTOS E MATERIAIS PENSOS serão utilizados para o 
tratamento de pacientes com diagnóstico positivo para COVID-19 que estejam internados 
na Unidade Mista de Saúde ou aqueles em acompanhamento domiciliar, conforme 
justificado no Mem. 20/2022 da UMS. 
  
 O quantitativo foi elaborado a partir das dispensações e das requisições dos últimos 06 
(seis) meses, considerando ainda o aumento de casos positivos no mês de janeiro/2022 e 
que deverão atender pelo período de aproximadamente 120 (cento e vinte) dias, conforme 
informações repassadas à Secretaria de Saúde. 
 
3 FUNDAMENTAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
As aquisições e contratações públicas seguem, em regra, o princípio do dever de licitar, 
previsto no artigo 37, inciso XXI da Constituição. Porém, o comando constitucional já 
enuncia que a lei poderá estabelecer exceções à regra geral, com a expressão 
“ressalvados os casos especificados na legislação”. Prevista nos incisos I e II do art. 24, da 
Lei n.º 8.666/93, alterada pelo decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018, é permitida a 
contratação direta quando o valor do objeto for inferior a R$ 17.600,00 (dezessete mil e 
seiscentos reais), in verbis:  
 
"Art. 24. É dispensável a licitação: 
 (...) 
 II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na 
alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, 
desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior 
vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998).  
 
3.1 FATOR TEMPO: A aquisição por Dispensa de Licitação traz maior celeridade na 
condução do processo, uma vez que dispensa a produção de editais; publicação de etapas 
processuais; análise classificação e julgamento de proposta; sessões públicas para 
execução de lances, entre outras oriundas de certame licitatório que demandam a 
realização de Pregão.  
 
3.2 FATOR ECONOMICIDADE PROCESSUAL: A Dispensa de Licitação proporcionará 
como conseqüência a dispensa das etapas processuais que demandam a realização de 
Pregão, buscando-se assim a economicidade e celeridade nas contratações da 
Administração. 
 
3.2.1 “DA MODALIDADE: Sugiro que seja realizado por meio de Dispensa Eletrônica, 
conforme previsto no DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, 
DECRETO N.° 206/2020 e DECRETO N.º 119, DE IS DE MAIO DE 2020. 
 
4 DA QUANTIDADE E DESCRIÇÃO 

Item Quant Unid. Especificação 

1 200 Frasco Azitromicina  200mg/5ml Suspensão 
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5 FATOR PREÇO 
 
5.1O custo estimado dos materiais dá-se de acordo com os preços praticados no mercado 
conforme demonstrado nas pesquisas realizadas no Banco de Preços. 

6 CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

 

6.1 As propostas, que deverão compreender a descrição do objeto ora solicitado, com 
preço unitário e total, deverão ser compatíveis com o Termo de Referência. 
 
6.2 Serão desclassificadas as propostas que: 
6.3 Não atenderem as exigências do Termo de Referência.   

6.4 Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades e defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; 

6.5 Não atendam as características mínimas deste termo. 

7 DAS FONTES DE RECURSO E RESERVA ORÇAMENTÁRIA 
 
7.1 As despesas decorrentes correrão por conta do seguinte programa: 

Unidade Orçamentária: 0500 - Secretaria Municipal de Saúde  

 Projeto/Atividade: 2.028 - Atendimento Hospitalar e Ambulatorial de Media e Alta 

Complexidade 

Elemento de Despesa: 33.90.30- Material de consumo     

Total de reserva orçamentária: R$17.505,30 
 
8 DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

2 500 Ampola Dexametasona  4mg/ml injc 

3 500 Unidades Mascara  N 95 

4 2000 Unidades Mascara Descartável Tripla proteção 

5 250 Frascos Dexametasona Elixir Xarope 0,5mg/5ml Com 120ml 

6 3000 Comprimido Dexametasona 4 mg 

7 150 Frasco Ambroxol cloridrato, concentração 3 mg/ml 

8 150 Frasco Ambroxol, composição sal cloridrato, concentração 6 mg/ml 

9 
600 Ampola Vitaminas do complexo b, composição básica vitaminas: 

b1,b2,b6,b12 e pp, uso solução injetável 

10 
700 Ampola Cimetidina, concentração 150 mg/ml, forma farmacêutica 

solução injetável 

11 150 Frasco Omeprazol, concentração 40 mg, uso injetável 

12 100 Ampola Fentanila 0,05mg c/2 ml 

13 600 Ampola Ácido Ascórbico (Vitamina C) Solução injetável 100 mg/ml 

14 600 Ampola Água destilada 10 ml 

15 200 Ampola Aminofilina 24mg/ml c/10ml 

16 
300 Ampola Dimenidrinato + cloridrato de piridoxina (3 + 5 mg/ml) glicose 

+ frutose (100 + 100 mg/ml) contendo ampola 10 ml. EV  

17 100 Ampola Hidralazina (Cloridrato) 20mg/ml 1ml solução injetável  

18 100 Ampola Morfina (sulfato) 10mg/ml c/2ml 

19 10 Pote Sulfadiazina de Prata 10mg/g, c/ 400g  

20 2000 Comprimido Prednisona 20mg 
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8.1 Poderão participar desta licitação, os interessados do ramo de atividade relacionada ao 
objeto que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes 
deste Termo de Referência e seus demais documentos elencados na legislação pertinente 
referente às licitações: 
a) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal; 
b) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual; 
c) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal; 
d) Certidão de Regularidade do FGTS; 
e) Certidão Negativa de Débito Trabalhistas - CNDT relativa a comprovar a 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, LEI nº. 12.440, de 07 
de julho de 2011, Art. 642-A, Certidão expedida gratuita e eletronicamente; 

8.2 As certidões Fiscais e Trabalhistas por dispositivo de Lei serão aceitas positiva com 
efeito negativa, de acordo com a Decisão 208/2013 GCPCN c/c Parecer nº 
271/2012/GPYFM; 

8.3 Os não cumprimentos dos prazos estabelecidos no termo de referência poderão 
acarretar a desclassificação da empresa. 

 
9 HABILITAÇÃO JURÍDICA E QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
Certidão (ões) negativa (a) de recuperação judicial – Lei n° 11.101/05 (falência e 
concordatas) expedida (s) pelo (s) distribuidor (es) de sua sede, expedida nos últimos 30 
(trinta) dias; de acordo com Decisão nº 209/2012/GCPCN e Parecer nº 310/12/GTAMM. 
 
10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1 A contratada deverá estar em plenas condições de atendimento, após o recebimento 
do Empenho. 

10.2 Manter-se durante a entrega do material, com as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

10.3 Substituir, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com o solicitado. 

10.4 O prazo de garantia do produto ofertado não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 
contados a partir da data do recebimento definitivo do objeto. Caso a garantia oferecida 
pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta condição, a licitante deverá 
complementar a garantia do medicamento ofertado pelo tempo restante. 
 
11 OBRIGAÇÕES DA SEMUSA 

11.1 Conferir os materiais, embora a Contratada seja a única e exclusiva responsável pelo 
fornecimento nas condições especificadas; 

11.2 Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada possa prestar os 
serviços dentro das especificações técnicas recomendadas. 

11.3Efetuar o pagamento, das notas fiscais correspondentes, devidamente atestadas por 
Funcionários da Prefeitura Municipal de Cabixi - RO, devidamente indicado; 

11.4 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com a especificação; 

11.5 Disponibilizar todos os meios necessários para o recebimento dos bens, objeto da 
contratação; 
11.6 Realizar o pagamento nos prazos e na forma estipulada neste Termo de referência; 
 
12 PRAZO E ENTREGA DO OBJETO 
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12.1 O prazo e a entrega dos materiais serão de até 15 dias úteis, contados após emissão 
da nota de Empenho. 
 
12.2 A entrega dos materiais deverá ser realizada nas dependências da Unidade Mista de 
Saúde, situado a Rua Carijós, 3338 - centro, em dias úteis no horário de 07:00 ás 13:00 
horas isento de qualquer frete, imposto ou despesa proveniente da entrega. 
 
13FORMA DE PAGAMENTO 
 
13.1 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da 

Nota fiscal/fatura eletrônica discriminatóriadevidamente atestada pela Comissão de 
Recebimento de materiais.  
 

 

Cabixi - RO, 15 de Fevereiro de 2022. 

 

Elaborado por: ________________________ 

                    Alessandro de Souza Oliveira 
                              Diretor de Divisão II de Apoio a Compras 

                                                       Dec. nº 143/2019 

 

 
                                     Autorizado por:_____________________________ 

                                      Jair Godinho da Silva 
                                                                       Secretário Municipal de Saúde 

                                                                                                                        Dec. nº 001/2021 
 


