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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1- OBJETO 
 Contratação emergencial de empresa especializada para aquisição de Equipamentos de Proteção 

Individual- EPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social em 

salvaguardar a segurança tanto dos trabalhadores do SUAS  quanto dos usuários que recebem 

atendimento, de tal forma a prevenir e minimizar os riscos e agravos tanto em termos de saúde 

pública quanto sociais decorrentes da Pandemia por COVID-19. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 
 Justificativa de contratação direta – na modalidade de dispensa de licitação com 

fundamento no caput, do art. 4º, da Lei nº 13.979/2020 c/c IV, art. 24, da Lei nº 8.666/93 
(LLC). 

2- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

 A Secretaria Municipal de Assistência Social tem por finalidade a referida aquisição 
em virtude da necessidade de salvaguardar a segurança tanto dos trabalhadores do SUAS  
quanto dos usuários que recebem atendimento, de tal forma a prevenir e minimizar os 
riscos e agravos tanto em termos de saúde pública quanto sociais decorrentes da 
Pandemia por COVID-19. Cita-se a fundamentação amparada no decreto legislativo 
06/2020 (Estado de calamidade pública em âmbito nacional) e Lei n° 13979/2020 em seu 
art. 4°, cujo teor vigora sobre a dispensa de Licitação em caráter temporário e medida de 
enfretamento a Pandemia. Ressalta-se ainda, a finalidade de garantia de continuidade de 
forma segura dos serviços e atividades essenciais, observando os princípios de legalidade, 
eficiência e continuidade dos serviços públicos. A aquisição de Equipamentos de proteção 
Individual – EPI esta preconizada ainda nas portarias do Ministério da Cidadania de n° 54 
e n° 369, sendo esta ultima, detalha a estruturação do SUAS para ampliação do combate 
aos efeitos da Pandemia provocados pelo novo CORONAVIRUS nos estados e municípios 
brasileiros, por fim, recorre-se ainda a Portaria n° 63 da Secretaria Nacional de Assistência 
Social, cujo autorizou a abertura de adesão para o repasse emergencial de recursos 
federais para execução de ações socioassistenciais devido à situação de Emergência em 
Saúde Pública de importância internacional decorrente do COVID-19. Os recursos foram 
assegurados por meio da Medida Provisória n° 953 (federal), os repasses serão na 
modalidade fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e Fundo Municipal de 
Assistência Social (FMAS). 
 

3- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  
 
Trata-se o presente de contratação para aquisição de EPIs para utilização pelos 
funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social conforme sinalizados no 
Sistema CADSUAS, a fim de minimizar a proliferação do contágio através do vírus do 
COVID-19, em caráter emergencial e por conta da situação de calamidade pública 
instalada nacionalmente e no estado do Pará. 
O Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social, da 
Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, autorizou a abertura de adesão para o 
repasse emergencial de recursos federais para a execução de ações socioassistenciais 
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nos estados, municípios e Distrito Federal devido à situação de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Internacional decorrente do novo coronavírus, COVID-19, conforme 
Portaria MC nº 369/GM/MC, de 29 de abril de 2020. Posto isto, a secretaria Municipal de 
Assistência Social de São João da Ponta/PA esclarece que intenciona a aquisição em 
apreço, com a mais estrita observância dos regramentos legislativos. 

 
4- LOCAL E PRAZO DE ENTREGA  
5.1- A entrega dos pedidos deverá ocorrer na no Depósito da sede da Secretaria Municipal 
de Assistência Social , em até 5 (cinco) dias corridos após a Ordem de Fornecimento de 
compras devidamente numerada, assinada e carimbada, de 2ª-feira a 6ª-feira das 08:00 hs 
às 13:00hs, não podendo ocorrer atrasos ou falta de Gêneros Alimentícios de acordo com 
cronograma.  
5.2 - Os produtos serão recebidos pelo Fiscal do Contrato o qual fará analise do produto 
quanto as especificações de rotulagem e deverá está de acordo com a amostra vencedora 
apresentada, caso contrario o produto será reprovado no ato da entrega devendo haver 
substituição imediatamente do mesmo. 

5.3 - Caso insatisfatória as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se 
consignarão desconformidades com as especificações contidas neste Edital e seus Anexos. 
Nesta hipótese, os produtos serão rejeitados, devendo ser substituído no prazo máximo de 
02 (dois) dias. 

5.5 - Caso a entrega dos produtos não ocorra no prazo previsto, ou em caso de nova 
rejeição, estará a empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeitando-se à aplicação de 
penalidades. 

5.6 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

6. DA PENDENCIA DE ITEM QUE NÃO ATENDAM A ESPECIFICAÇÃO 
6.1 - Caso a entrega  não atendam as especificações do Termo de Referência e/ou a 
qualidade dos produtos não estejam dentro dos padrões mínimos de qualidade exigidos, o 
fornecedor será convocados a realizar troca por item de qualidade, tendo o prazo de 24 
(vinte e quatro) horas corridos a partir da convocação para apresentação do item pendente. 

 

7 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 

7.1 - As proponentes deverão apresentar atestado (s) fornecido(s) por pessoa jurídica, de 
direito público ou privado, comprovando a aptidão para o desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
DESPENSA DE LICITAÇÃO. 
 

8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
8.1 - A equipe do depósito da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL do 

município será responsável pela conferência dos produtos no ato do recebimento, que 
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informarão ao Fiscal do contrato/SEMAS e em  eventuais inconsistências. 
 

8.2 - Todos os gêneros deverão ser transportados em caminhão tipo baú especifico para esse 
fim, devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer substância que possa 
acarretar lesão física, química ou biológica aos alimentos.  
8.3 Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome 
da empresa, uniformizados (camisa, sapato, calça, crachá, boné) com hábitos de higiene 
satisfatórios (uniforme limpos, higiene pessoal adequada, barba e bigode aparado, cabelo 
protegido sem adornos e unhas aparadas, máscara facial  e álcool em gel), possuindo boa 
conduta e relacionamento no local de entrega. 
 
8.4 - Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em  
desconformidade com o contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no 
prazo máximo de 02 (dois) dias uteis, após a notificação, sem prejuízo das sanções 
previstas.  
 
8.5 Demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93 e demais legislações  
pertinente.  
 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.2 - Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida no contrato; 
 

9.3 - Rejeitar os produtos que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações e  
recomendações da contratante; 

 
9.4 - Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução dos 
serviços; 
 
9.5 - Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a  
ocorrer, em função da prestação dos serviços; 
 
9.6 - Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo de Referência.  
 

10. DO PAGAMENTO 

10.1- Os produtos poderão ser adquiridos de forma total de acordo com as necessidades da 
Secretaria solicitante diante da disponibilidade financeira e sua legalidade na aquisição. 

                                                                                  São João da Ponta 20 de maio de 2020 

 

 

 

___________________________________________________ 
    Secretaria Municipal de Assistência Social 
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