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Jaciara/MT, 06 de outubro de 2020. 

Ofício N° 105/2020 

 

DE: Secretaria Municipal de Assistência Social 

Para: Prefeito Municipal 

          Sr. Abduljabar Galvin Mohammad  

 

 

            Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

 

 

 

Vimos por intermédio deste, solicitar abertura de processo licitatório, tendo como objeto“Aquisição de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI´S) para os profissionais da Secretaria de Assistência 

Social atuantes no combate ao COVID-19. 
 

 

Considerando, a Portaria 369, de 29 de abril de 2020 – o Ministério da Cidadania disponibiliza recursos 

financeiros para aquisição de equipamentos de Proteção Individual visando a proteção dos profissionais da 

assistência social ao enfrentamento da situação de emergência em decorrência do Covid-19, na garantia 

das ações elencadas no art.8 da Portaria MC nº 369/GM/MC, de 29 de abril de 2020, observando as 

orientações técnicas específicas emitidas pela Secretaria Nacional de Assistência Social. 

 

Considerando, a necessidade de ações voltadas à proteção social, orientação e informação da população 

em situação de vulnerabilidade e risco social, com vistas à prevenção do Covid-19 e disseminação do 

vírus; 

 

 

 

 

Sem Mais para o momento, e na certeza da atenção de V.Exa. a mais esta relevante causa, desde já 

agradecemos e subscrevemo-nos. 

 

                     Atenciosamente, 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Luciana Cristina dos Santos 

Secretária Municipal de Assistência Social 
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TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

1. DO OBJETO 

 

O presente termo tem por objeto a Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI´S) para os 

profissionais da Secretaria de Assistência Social atuantes no combate ao COVID-19. 
 

2. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO 

 

2.1. A especificação dosprodutosadquiridos pelo Munícipio de Jaciara deverá compreender as 

especificações mínimas contidasabaixo: 

 
Item Descrição  Und Código 

TCE 

Qtd Valor Unitário Valor Total 

1 Máscara cirurgica tripla elastico c/50 

und  

caixa  20 R$ 69,90 R$ 1.398,00 

2 Luva de vinil cx 100 und caixa  20 R$ 49,90 R$ 998,00 

3 Alcool em gel 70% 5Lts neutro  und  90 R$ 59,90 R$ 5.391,00 

4 Alcool liquido 70 INPM 5L galao  und  90 R$ 45,00 R$ 4.050,00 

5 Borrifador bolinha 250ml und  30 R$ 10,90 R$ 327,00 

6 Papel toalha em bobina 200 mts cx c/6 caixa  30 R$ 72,50 R$ 2.175,00 

7 Dispenser papel toalha em rolo 

alavanca 

und  20 R$ 179,90 R$ 3.598,00 

 

VALOR TOTAL: R$ 17.937,00 (dezessete mil novecentos e trinta e sete reais). 

 

3. DAS CONDIÇÕESGERAIS 

 

3.1. O objeto desta licitação será entregue no local determinado na Ordem de Compra. 

3.2. O contrato terá a vigência de 6 meses. 

3.3. Prazo de entrega: o objeto deverá ser entregue em até 2 (dois) dias úteis, contados do 

recebimento, pela contratada, da respectiva solicitação ou instrumento equivalente. 

3.4. Caso o objeto fornecido apresente defeitos de qualquer natureza que impeça a sua regular 

utilização, o mesmo deverá ser substituído, sem custo adicional, no prazo máximo de 2 (dois) dias 

corridos, após a comunicação deste òrgão à empresa fornecedora do produto. 

 

4. DA JUSTIFICATIVA 

    4.1 A aquisição de equipamentos de proteção individual se faz necessário, pois é imprescindível para 

proteção dos profissionais da assistência social, para que possamos dar continuidade aos serviços 

prestados as famílias em situação de vulnerabilidade social e risco social, onde a demanda é intensa e 

constante. 
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5. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

 

5.1. Entregar o objeto licitado no local supra citados e informados na Ordem de compra. 

5.2. Realizar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a partir da data de 

recebimento da ordem de compra. 

5.3. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a ser adjudicado 

estabelecido na Ordem de compra. 

5.4. Manter, durante toda a execução da Ordem de Compra, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

 

6.1. Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota fiscal/fatura 

após a prestação de serviço, objeto desta licitação; 

6.2. Efetuar o pagamneto à Contratada 30 dias após a emissão da Nota Fiscal; 

6.3. Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, quando for o 

caso; 

6.4. Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela 

Contratada; 

6.5. Documentar as ocorrências havidas; 

6.6. Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto da Licitação; 

6.7. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato. 

 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

7.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta das seguintes 

Dotações Orçamentárias: 

 

01.10.03.08.244.0035.2351.0000 – FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social COVID 19 

 

   8. FISCAL  

 

    8.1. Será fiscal do contrato a Sr ª. ELIANE BARTUCCI MARCATO, designada como FISCAL DE 

CONTRATO da Secretaria Assistência Social, pela Portaria Nº218/19 DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2019. 

 

 

 

Jaciara-MT, 06 de outubro de 2020. 

 

 

 

____________________________________________ 

Luciana Cristina dos Santos 

Secretária Municipal de Assistência Social 


