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TERMO DE DISPENSA DE IICITAçAO n° 79/2020

1 DOOBJETO

1.1. Constitul objefo deste termo, a contratação de empresa especializada
no fornecimenfo de utensulios de medicoo (terrnômetro digital), para
atender as necessidades da rede municipal de saide no enfrentamento
da emergência de saUde páblica de importância internacional
decorrente do covid-1 9, disposfa no decreto municipal n° 33.511/2020, e
de acordo corn a lei n° 13.979/2020, nas condiçöes e especificacoes
adiante expostas.

VALOR	 VALOR
LOTE ITEM	 ESPECIFIcAçA0	 CADUM UND QUANT UNITARIO	 TOTAL

(R$)	 (R$)

TERMOM ETRO
DIGITAL,

CONFORME
PARECER DA38134 UND	 100	 R$ 280,00	 28.000,00
ENGENHARIA

CLINICA.

2 DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAçAO

2.1. 0 CoronavIrus é uma famIlia de virus que causarn infecçöes respirafórias,
os prirneiros casos em hurnanos foram identificados em rneados da
década de 1960. Alguns coronavIrus podern causar doenças graves
corn impacto importante em terrnos de saide pCiblica, como a
SIndrome Respiratária Aguda Grave (SARS), identificada em 2002, e a
SIndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS), identificada em 2012.

2.2. Em 29 de dezembro de 2019, urn hospital em Wuhan admitiu quatro
pessoas corn pneumonia, que haviarn trabalhado no Mercado
Atacadista de Frutos do Mar de Huanan, que vende a yes vivas, objetos
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aquáticos e vários tipos de animals selvagens ao pUblico. Após o relato

dessa ocorrência ao Centro de Controle de Doenças (CDC-China), de
pacientes adicionais vinculados ao mercado identificados por
epidemiologistas de campo do China (FETP-China), em 30 de dezembro,
as autoridades de sa6de do provincia de Hubei notificararn esse cluster
ao CDC do China.

2.3. Em janeiro de 2020, foi identificado e caracterizado que o agente

etiológico, tratava-se de urna nova espécie de CoronavIrus, classificado
coma 2019-nCoVque atualmente é denorninado COVID-19. Em 30 de
janeiro de 2020, a Organização Mundial do SaCide (OMS) declarou
Emergência de Saide Póblica de Importância Internacional (ESPII).

2.4. Considerando a necessidade de respostas rápidas, em 03 de fevereiro
de 2020, o Brasil declarou Emergência em Saüde Piiblica de importância
Nacional (ESPIN) em decorréncia do Infecçoo Humana pelo novo
CoronavIrus (COVID- 19)(Portaria MS/GM N O 188), alérn de emitir boletins
para atualização de informaçOes referente a situacao no Brasil e no
mundo.Essas informaçoes podern ser visualizadas no Plataforma
Integrada de Vigilância em SaCide do Ministério do Saide (IVIS).

2.5. As medidas adotadas pela Vigilância a Sade do Brasil e outros órgãos
como ANVISA, tornam como base as orientaçöes do Organizaçao
Mundial do SaCide e podem ser modificadas de acordo corn a evolução
dos estudos cientIficos publicados referente a ao novo CoronavIrus.

2.6. Em 11 de marco de 2020, a Organizaçao Mundial de Sacide declarou
pandemia pelo novo CoronavIrus (COVID-1 9), corn sua disseminação
em mais de 110 poises, em todos as continentes.

2.7. Logo, corn intuito de combater a situação excepcional de saUde
püblica, ern 06 de fevereiro de 2020 fora sancionada a Lei Federal n°
13.979/20, que dispöe sobre rnedidas de enfrentamento do emergéncia
decorrente do COVID- 19, 00 tempo que preve hipótese de Dispensa de
Licitaçoo para aquisição de bens, serviços e insumos de saCide
destinados 00 atendirnento do cenário atual, conforme abaixo:

'Art. 4° E dispensável a Iicitacäo para aquisic5o de
bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de saüde
püblica de importância internacional decorrente do
coronavIrus de que trata esta Lei." (grifo nosso)
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2.8. Coma se ye, o legislador prevé a possibilidade de dispensa de licitação,

em casos de contrataçöes para enfrentamento do situação

excepcionalIssima, de modo que, preenchidos Os requisitos legais, não

se trata de uma faculdade do administração pUblica em proceder a

confratação direta, mas deve esta, de imediato, promover a

contrataçOo, corn a urgéncia que o caso requer, devendo-se

evidenciar o nexo causal entre a contratacao direta e o atendirnento

do risco de dano corn a efetiva demonstracao do relacao entre a

necessidade a ser atendida e a medida concreta adequada.

2.9. Nesse diaasão, considerando aue as utensIlios de medicão

(termômetro digital), ora irnprescindIveis 00 enfrentamento dos sintomas

do COVID-19, resta configurada a situacao emergencial de contrataçOo

de empresa especializada no fornecimento do objeto. Outrossirn, cabe

enfatizar que os quantitativos definidos para esta Dispensa visarn

atender tao sornente a situacão ernergencial.

2.10. Assim, coadunando os fatos corn as razöes de direito acimo

apresentadas, não resta dUvida estar diante de uma IegItima situacao

que suscita a dispensa de licitacao, pois atende todos as requisitos para

contrataçöo direta, corn fulcra na Lei Federal n° 13.979/20 e Decreto n°

33.511/2020.

3. DA PROPOSTA DE PREços

3.1. 0 prazo de validade do proposta, é de ate 10 (dez) dias corridos, sem

prejuIzo das condiçOes atuais do rnercado que poderão implicar em

prazo superior ou inferior.

3.2. Os preços ofertados estöo inclusos de fodas as despesas diretas e

indiretas que incidirão sobre o objeto deste termo.

3.3. Todos Os preços foram apresentados em moeda corrente do pals,

inclusos todos as custos diretos e indiretos, julgados necessários pela

proponente e todas as incidéncias que sobre eles possam recair, tais

coma encargos fiscais, tributos, taxas, impostos e outros;

4 DO PRAZO DE ENTREGA

4.1. 0 prazo do entrega do objeto é de imediato, contados a portir do

data do recebimento do nota de empenho. 	 Lfp
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5. LOCAL DE ENTREGA

5.1. Os objetos deverão ser entregues no seguinte endereço: Avenida do

Recuperacao, n° 4.000, Guabiraba, Recife/PE, CEP 52291-000, no horário
dos 07h e 30min as 12:00h e 13:00h as 17:00h horas, de segunda-feira a
quinta-feira e as sexta-feira de 08:00h as 12:00h e 13:00h as 17:00h,
exceto feriados. Contato pelo telefone: (81) 3442-7444.

5.2. A Secretaria de Sade poderá corn ate 12h horas de antecedéncia
indicar outro local para entrega dos objetos, no âmbito do rnunicIpio do
Recife.

6. DA cONDIcAO DE ENTREGA

6.1. Os objetos deveröo ser entregues em embalagem própria do
fabricanfe, e acondicionadas de forma a permitir o manuseio e
esfocagern, sem comprometer a qualidade e durabilidade dos
objetos.

6.2. Em caso de devolucoo do objeto por estar em desacordo corn as
especifica(;oes exigidas, todas as despesas serão atribuldas ao
fornecedor.

6.3. Os objetos deste Termo, serão recebidos pelo servidor responsável pelo
atesto, nas seguintes condiçöes:

a) recebimento provisório, para posterior verificaçOo da conformidade dos
objetos corn as especifica(;oes exigidas, no prazo de 10 (dez) dias
corridos;

b) recebirnento definitivo, se couber, no prazo de 10 (dez) dias corridos,
contados do recebirnento provisório, após a verificaçao do
quantidade e do análise atestando a qualidade dos objetos e sua
consequente aceitaçöo pela Administração, mediante termo
circunstanciado.

6.4. 0 recebimento definitivo dos objetos nöo exime 0 licifante do
responsabilidade pelos vIcios que possa apresentar, bern coma do
indenizaçao que porventura se originar de tais vIcios.

6.5. 0 recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade
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do empresa contratada, pela veracidade dos informaçOes e peia

qualidade e quantidade dos objetos fornecidos, devendo substituir, no

prazo de 02 (dois) dias Cfeis, após a notificação do Secretaria de

Sai.Ijde, sem onus adicional para a AdrninistraçOo Municipal, qualquer

item que nOo atenda as especificac(5es exigidas, sob pena de ser

considerado inadimplente e ficar sujeita a aplicacoo dos penalidades

cabIveis.

7. DO PAGAMENTO

7.1. 0 pagamento se dará de acordo corn a nota fiscal / fatura

apresentada, devidarnente autorizada pelo gestor do contrato. Na

referida fatura deve ser apresenfado o detaihamento dos itens

entregues;

7.2. 0 pagamento fica condicionado ao atesfo do nota fiscal, em

observOncia 00 que estabelece este Termo;

7.3. 0 pagamento será realizado em urn prazo rnáxirno de 30 (trinta) dias a

contar do data do atesto do devida nota fiscal I fatura referente 00

determinado lote/itern, observado o seguinte:

a) A nota fiscal somente será aceita se nela estiver discrirninado

defaihadamente as objetos fornecidos, devendo ainda estar

acompanhada dos seguintes documentos: lnscriçOo- no Cadastro de

Pessoas fIsicas (CPF) ou Cadastro Geral de Pessoas JurIdicas (CNPJ); prova

de regularidade para corn a Fazenda Federal, estadual e Municipal do

domicIlio ou sede; prova de Regularidade relativa a seguridade Social e 00

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); prova de inexisténcia de

débitos inadimplidos perante a justiça do Trabalho. Para 0 fornecedor

cadastrado no SICREF ou SICAF é dispensada a apresentac(5o dos

documentos referidos.

b) A nota fiscal corn defeitos ou vIcios deverá ser retificada, substitulda ou

complementada, sendo que o prazo de pagamento reiniciará após a

regularizaçao.

7.4. Nenhurn pagarnento será efetuado a CONTRATADA, enquanto houver

pendência de liquidaçOo do obrigaçOo.

7.5. De forma excepcional, será admitida o pagarnento de sinai ou arras no
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patamar de ate 15% quando se tratar de produto importado ou cuja

cornerciolizaçOo estejo sob exaurirnento.

7.6. 0 pagarnento será efetuado através de ordern bancária em favor do

CONTRATADA que indicará a instituiçoo financeira.

8 DAS 0BRIGAcOEs DA CONTRATADA

8.1. A Contratoda deve cumprir todas as obrigacoes constantes

neste Termo de Dispensa, assurnindo as riscos e as despesas

decorrentes do boa e perfeita execu(;öo do objeto e, ainda:

a) Efetuor a entrego do objeto em perfeitas condiçOes, conforme

especificaçOes, prazo e local constantes neste Termo, ressaltando que

todas as despesas de transporte e outras necessárias 00 cumprimento

das obriga(;oes serão de responsabilidade do Contratada;

b) Responsabilizar-se pelos vIcios e donos decorrentes do objeto, de

ocordo corn as artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defeso do

Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

c) Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensos, no prazo fixado neste

Termo de Dispenso, o objeto corn avarias ou defeitos, nos terrnos do

art. 69 do Lei 8.666/93;

d) Responsabilizar-se pelos danos cousados diretarnente a AdministraçOo

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no execução do

Controto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a

fiscalização ou o acompanhamento pelo órg(5o interessado, nos

moldes do art. 70 do Lei 8.666/93;

e) Manter corn a Contratante rela(;ão sernpre formal, por escrito,

ressalvados os entendimentos verbais que rnotivados pela urgência

deverão ser, de irnediato, confirmados por escrito;

f) Comunicar a Contratante, no prozo máxirno de 24 (vinte e e quatro)

horas que antecede a data do entrega, os rnotivos que impossibilitern

a cumprirnento do prozo previsto, corn a devido comprovação;

g) Monfer, durante toda a execução do contrato, em cornpatibilidode

corn as obrigaçoes assumidas, todos as condiçöes de hobilitaçao e

quolificaçOo exigidas;
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h) Os objetos poderão ser rejeitados, no todo ou em porte, quando err
desacordo corn as especifica(;öes constantes neste Termo;

I) Substituiçoes de marcas de objetos apenas seröo aceitas, em casos de
descontinuidade do produto no mercado junto a AN VISA, bern como
falta de matéria prima comprometendo a fabricaçao, certificada pelo
respectivo fabricante. Em ambos os casos deverão ser emitidos pelo
fornecedor documento comprovando a situação semelhante em
outras instituiçoes de mesmo porte. A marco oferecida pora

substifuição, deverá atender as especifica(;öes técnicas previstas neste
Termo referencial;

j) Arcar corn todos os onus e encargos decorrentes do execuçao do
objeto, compreendidas todos as despesas incidentes direta ou
indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscois, tais como
impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários 00

fornecimento dos objetos deste Terrno de Dispensa.

9 DAS OBRJGA(;OES DA CONTRATANTE

9.1. Constituem obrigaçöes do Contratante:

o) Exercer a fiscalização do execuç(5o do objeto deste Termo;

b) Tomar todas as providências necessárias 00 fiel cumprimento dos cláusulas
deste Termo;

c) Receber o objeto no prozo e condi(;öes constantes neste Termo.

d) Verificar minuciosarnente, no prazo fixado, o conforrnidade dos objetos
recebidos provisoriamente corn as especificaçoes constantes no Termo de
Dispensa, para fins de aceitaçöo e recebirnenfo definitivo;

e) Anolisor, após o entrega do bem, se este está em conforrnidade corn o
objeto descrito no Termo de Dispenso, poro otesto e goranfia do
pagornento;

f) Facilitar por todos os meios o curnprimento do execução do objeto
contratual, dondo a CONTRATADA o acesso e prornovendo 0 born
entendimento entre seus funcionários e empregados, facilitando o
cumprimento dos obriga(;oes pré-estabelecidos;

g) Comunicar a Confratado, por escrito, sobre imperfeiçoes, falhas ou
irregularidades verificodas no objeto fornecido; 	 (V
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h) Efetuar a pagamento a Contratada no valor correspondente a
fornecirnento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo;

I) lnspecionar as embalagens no momento de entrega dos objetos e avaliar
se estOo intactas, em caso de estar danificadas, não aceitá-las;

j) Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a lnstitui(;ao e
se as especificaçOes dos objet os são as mesmas descritas neste Termo;

k) Comunicar par escrito a CONIRATADA o não recebimento do objeto,
apontando as raz(5es de sua não odequação aos termos predefinidos;

I) Secretaria de SaCide da Prefeitura do Recife é reservada o direito de
exercer a mois ampla e completa fiscolizaçao sobre o cumprimento dos
especificoçoes e condi(;öes desta aquisição.

rn) Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposiçoes contidas na Lei no 13.979, de 2020, na Lei 8.666, de 1993 e
dernais normas federais aplicáveis.

10. DA VIG ENCIA DA cONTRATAcA0

10.1. 0 Contrato, empenho ou instrurnento equivalente, oriundo deste
procedimenfo terá vigéncia ternporária, enquanto perdurar a

ernergência de saide pblica de irnportância infernacional
decorrente do COVID-19, corn fulcra no §1 0 do artigo 40 do Lei Federal
no 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.

11 DA QUALIFcAçAo TECNtCA

11.1. Licenca de funcionamento, expedido pelo órgao sanitário
estadual ou municipal competente para a fabricante, distribuidor,
representante comercial ou comerciante, do sede do proponente,
válida para o ano em exercIcio.

11.1.1 .Caso a revalidaçOo do licença de funcionamento para a presente
exercIcio não tenho sido concedida, a proponente deverá
apresentar a licenca de funcionamento relativa 00 exercIcio
anterior acompanhada do protocolo de revalidação, sendo
necessário que esta tenha sido requerida nos primeiros 120 (cento e
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vinte) dias de cada exerciclo;

11.2. Autorização de funcionamento de empresas (AFE), para 0(s)

lote(s), expedida pela Agenda Nacional de Vigilância Sanitária -
AN VISA.

11.2.1 .Quando a proponente for distribuidor, representante comercial ou
comerciante deverá apresentar a autorizaçOo de funcionamento
pela Agenda Nacional de Vigilância Sanitária, emitida para a
fabricante, além da sua própria autorizaçoo.

11 .2.2.Caso a proponente se enquadre nas hipóteses enumeradas no
subitem anterior, estarOo dispensados de apresentar a autorizaçao
de funcionamento para a fabricante expedido pela ANVISA, caso
esfe seja estrangeiro.

12. DA RAZAO DA ESCOIHA

12.1. A escoiha da empresa contratada MULTIMbICA PRODUTOS PARA

SAUDE LTDA, CNPJ 36.441.494/0001-97, está fundamenfada no Relatório

Descritivo anexo aos autos do processo desta dispensa.

13 DO VALOR TOTAL DA AQUISIçAO

	13.1.	 0 valor da aquisição emergencial é de R$ 28.000,00 (VINTE E 0110
MIL REAlS)

Recife, 24 de marco de 2020.

MARLfAVO

Gerente de Cons rvaçäo de Rede

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Mat. 97.737-8
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Termo de Ratificaçao
Dispensa de Licitacão n o. 7912020

RATIFICO, corn base no art. 4, da Lei n o . 13.979/2020, o processo relativo
A Dispensa de Licitacao n°. 79/2020, que tern como objeto a contratacao de
empresa para o fornecimento (Termômetro digital), em virtude das acoes
de combate a propagacao COVID-19, para atender as necessidades da
Rede Municipal de Saüde da Secretaria de Saüde do Recife, junto a
empresa, junto a empresa: MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ no 36.441.494/0001-97, item
01, ao preço total de R$ 28.000,00.

Recife, 08 de abril de 2020.

JAILSbN DE BARROS CORREIA
Secretário de Saüde do Recife


