PREFEITURA MUNICIPAL IW PAIÇANDU
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS
Rua Sete de Setembro N°713
(44)3244-1012

Pakandirn
Paiçandu, lide junho de 2020.
Oficio n°141/2020
Sr. Eduardo Gonçalves da Silva
Secretaria de Administração
Prefeitura Municipal
Paiçandu — PR

Prezado Senhor,
Solicito de vossa senhoria processo de dispensa de licitação para
aquisição de MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: Totem Gel com pedal para
assepsia das mãos, em nome da empresa PR TELECOM COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ:11.784.531/0001-39, para atender as
necessidades desta Autarquia, conforme termo de referencia em anexo.
Desde já agradecemos a habitual atenção e nos colocamos a disposição
para qualquer esclarecimento, ao tempo em que renovamos nossos votos da
mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,
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TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETIVO
1.1. Solicito dispensa de licitação em regime de URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
para aquisição de MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: Totem Gel com pedal
para assepsia das mãos, para atender as necessidades desta Autarquia
Municipal de Saúde de Paiçandu.
1.2. Tabela de Itens
ITEM
DESCRIÇÃO

•

01

Totem Gel com pedal para
assepsia das mãos, medidas
30x35 cm de base, altura
mínima de 1,20 m x 25 cm frente
x 5 cm de largura, estrutura em
aço carbono 1mm, equipado
com recipiente para álcool em
gel com capacidade de 1 litro.
Incluso no Totem a Logomarca
da Autarquia Municipal de Saúde
e Prefeitura

QTD.

VALOR
UNITARIO
R$

VALOR
TOTAL
R$

21

250,00

5.250,00

TOTAL

5.250,00

JUSTIFICATIVA
2.1. A aquisição do material acima descrita visa atender as necessidades
básicas para o perfeito funcionamento dos órgãos e Departamentos municipais
de Saúde.
2.2. O totem com dispenser em álcool em gel acionado por pedal é
equipamento indispensável a segurança e higiene dos servidores públicos
municipais que atendem a população de Paiçandu no Hospital, Postos de
Saúde, Clinicas, Farmácias e demais órgãos pertencentes a Autarquia
Municipal de saúde do Município.
2.3. A atual aquisição visa proporcionar aos servidores municipais da saúde
que tratam diretamente com todo tipo de paciente com diversos tipos de
doenças infecciosas a higiene.
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2.4. Tendo em vista que estes MATERIAIS MEDICO HOSPITALERES trará
aos servidores e usuários maior higienização, vez que será utilizado o álcool
em gel sem ter que colocar as mãos no dispenser de álcool em gel, trazendo
além da higiene, a rapidez no uso deste material utilizados na assepsia das
mãos, o referido material proporcionara a continuidade aos serviços médicos
hospitalares com segurança, higiene e rapidez para atender a população e
servidores da saúde de Paiçandu..
2.5. A presente aquisição por Dispensa em Regime de
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA possui amparo legal com base no Decreto
Estadual 4298 de 19 de março de 2020, em decorrência da declaração do
estado de emergência em todo território paranaense para fins de prevenção ao
enfrentamento a COVID-19 — CORONAVIRUS.
2.6. Diante da evolução da referida Pandemia em nosso Estado do Paraná e
nos Municípios Paranaenses de forma geral, diante do fato que a entrega do
material deverá ocorrer no máximo em 10 (dez) dias.

LOCAL DE ENTREGA
3.1. O local de entrega será na Av. Ivai n° 768 Almoxarifado central.
DEVERES EXIGIDOS DA EMPRESA
4.1. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Autarquia
Municipal de Saúde ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, quando da
execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a
fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE;
4.2. Responsabilizarem-se pelo fornecimento, testes e funcionamento do
objeto deste contrato e pelo fornecimento da documentação pertinente
atendido os requisitos e observadas às normas constantes.
4.3. Executar o fornecimento na forma estabelecida neste instrumento,
observando as normas legais a que está sujeita para o cumprimento deste
contrato;
4.4. Levar imediatamente ao conhecimento do contratante quaisquer
irregularidades ocorridas no fornecimento do objeto;
4.5. Providenciar a medida correção das deficiências apontadas pelo
contratante quanto a aquisição.
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4.6. Efetuar a venda/entrega dos Totem com dispenser em álcool em gel
acionado com pedal, conforme descrito no objeto e prazo descritos Se
responsabilizar pela entrega do material no local e prazo indicado.
5.
DEVERES DO CONTRATANTE
5.1. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa
contratada para a fiel execução do contrato;
5.2. Acompanhar e fiscaliza a execução do contrato a ser firmado e efetuar
os pagamentos nas condições e preços pactuados;
5.3. Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pela
contratada exigindo sua imediata correção, sob pena de aplicação das
penalidades previstas em lei, ressalvados os casos fortuitos ou de força
maiores, devidamente justificados e aceitos pela Autarquia Municipal de Saúde.
5.4. Comunicar à empresa contratada toda e qualquer ocorrência relacionada
com o objeto o contrato.

CONTROLE DE EXECUÇÃO
6.1. A conferência e execução do contrato ficará a cargo da Funcionária
Selma Aparecida Campanholi responsável pelo almoxarifado.

7.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

7.1. ORGÃO: 18 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 18.00.6
FUNNCIONAL PROGRAMATICA: 10.122.1602-2.642.000
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE COVID ( ESTADUAL)
FONTE:0423
FICHA :0986

(
Autarquia Municipal de Saúde, 17 de junho de 029.

