
 

  

ANEXO I 
TERMO DE REFERENCIA 

    PREGÃO PRESENCIAL Nº FMS 20/2020  
 

1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO, REUTILIZÁVEIS, 
DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS/SC, PARA AUXILIO NAS 
AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. 
 
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: Considerando o surto de coronavírus (Sars-Cov-2), agente causador da 
Covid-19, declarada pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que resultou na edição da Lei Federal nº 
13.979/2020; no Decreto Legislativo nº 06/2020, declarando situação de calamidade pública no território brasileiro; no 
Decreto Estadual 515/2020, declarando situação de emergência no Estado de Santa Catarina; e no Decreto Municipal 
nº 065/2020, que declarou situação de emergência no Município de Canoinhas/SC. Considerando a confirmação de 
quatro casos de COVID-19 no Município de Canoinhas/SC. Considerando que a Lei nº. 13.979/2020 que dispõe sobre 
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus prevê como seu objetivo a proteção da coletividade. Considerando a urgência de medidas de prevenção e 
contenção de risco, dentre elas, o uso, pela coletividade, de máscara facial de fabricação em tecido, a fim de evitar a 
proliferação da infecção viral provocada pelo COVID-19, requisita-se tal contratação. 
 
JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO: Considerando que o Município de Canoinhas/SC possui 54.401 habitantes de 
acordo com dados do IBGE/2019. Considerando que conforme a Constituição Federal de 1988 a “Saúde é direito de 
todos e dever do Estado”. Considerando que a Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), 
proporcionou o acesso universal e igualitário ao sistema público de saúde, sem discriminação. Considerando a 
necessidade de distribuição igualitária das máscaras para a população Canoinhense, especialmente para pessoas 
socialmente vulneráveis e hipossuficientes. Considerando a necessidade de higienização correta das máscaras após a 
sua utilização, o quantitativo se mostra apto a contemplar a população Canoinhense de forma igualitária reduzindo o 
risco de dissiminação do Covid-19. 
  
JUSTIFICATIVA DA REDUÇÃO DE PRAZOS NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: A Lei Federal nº. 13.979, de 06 
de fevereiro de 2020, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, alterada pela Medida Provisória 
nº. 926 de 20 de março de 2020, que alterou a Lei nº 13.979/2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de 
bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus, estabelece no seu art. 4ª-G que: “Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico 
ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência 
de que trata esta Lei, os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade”. 

 
2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:  

LOTE 01 

QUANT. DESCRITIVO 
VALOR 

ESTIMADO 

10.000 

 
MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TAMANHO P  
 
Máscara de tecido reutilizável nas dimensões aproximadas de 16 cm de largura e 12 cm 
de altura, desenvolvida para proteção das pessoas contra as patologias de transmissão 
aérea, por gotículas e da projeção de fluídos corpóreos que possam atingir as vias 
respiratórias, confeccionada em duas camadas de tecido reutilizável antialérgico, com 
composição mínima de 90% algodão, bem como possuir design anatômico ou pregueado 
de boa vedação, com fixação na face por tiras elásticas para acoplar atrás das orelhas. A 
máscara deverá abranger as laterais do rosto e totalidade do nariz e queixo e seguir as 
demais recomendações da ANVISA. 
 

R$ 2,50 

LOTE 02 

QUANT. DESCRITIVO 
VALOR 

ESTIMADO 



 

  

40.000 

 
MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TAMANHO M 
 
Máscara de tecido reutilizável nas dimensões aproximadas de 17 cm de largura e 13 cm 
de altura, desenvolvida para proteção das pessoas contra as patologias de transmissão 
aérea, por gotículas e da projeção de fluídos corpóreos que possam atingir as vias 
respiratórias, confeccionada em duas camadas de tecido reutilizável antialérgico, com 
composição mínima de 90% algodão, bem como possuir design anatômico ou pregueado 
de boa vedação, com fixação na face por tiras elásticas para acoplar atrás das orelhas. A 
máscara deverá abranger as laterais do rosto e totalidade do nariz e queixo e seguir as 
demais recomendações da ANVISA. 
 

R$ 2,50 

LOTE 03 

QUANT. DESCRITIVO 
VALOR 

ESTIMADO 

40.000 

 
MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TAMANHO G 
 
Máscara de tecido reutilizável nas dimensões aproximadas de 18 cm de largura e 14 cm 
de altura, desenvolvida para proteção das pessoas contra as patologias de transmissão 
aérea, por gotículas e da projeção de fluídos corpóreos que possam atingir as vias 
respiratórias, confeccionada em duas camadas de tecido reutilizável antialérgico, com 
composição mínima de 90% algodão, bem como possuir design anatômico ou pregueado 
de boa vedação, com fixação na face por tiras elásticas para acoplar atrás das orelhas. A 
máscara deverá abranger as laterais do rosto e totalidade do nariz e queixo e seguir as 
demais recomendações da ANVISA. 
 

R$ 2,50 

 

3. DO PREÇO 
3.1 - Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, equivalentes aos de mercado na data da apresentação da proposta e 
do oferecimento de lances; 
3.2 - Deverão estar inclusos no preço todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento do objeto desta 
licitação, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, mão de 
obra, encargos sociais, trabalhistas, fretes, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
deste edital e seus anexos; 
3.3 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão 

considerados como incluso nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título. 
 
4. DAS AMOSTRAS 
4.1 - Faz-se necessário para fins classificatórios, como forma eficiente de avaliar a proposta/oferta do licitante a análise 
de amostras dos itens ofertados.  
4.2 - A(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) encaminhar à Secretaria Municipal de Saúde de Canoinhas, sito à Rua 
Felipe Schimidt, nº 10, centro, Canoinhas, em no máximo 02 (dois) dias úteis, a contar da data de encerramento da 
disputa do Pregão, amostra do lote em que sagrarem-se vencedoras, sob pena de desclassificação para as licitantes 
que não entregarem as amostras dentro deste prazo, devidamente etiquetadas, com identificação da Empresa que as 
enviou e também ao item/lote que se referem. 
4.3 - Será observada resistência, acabamento, tecido, material utilizado, confecção e tamanho, de acordo com as 
especificações do item. 
4.4 - A empresa que não apresentar as amostras ou apresentá-las em desacordo com as especificações será 
desclassificada.  
4.5 - Correrão por conta da LICITANTE VENCEDORA todas as despesas com envio das amostras, embalagem, 
seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição 
dos produtos. 
 
5. DA SUGESTÃO 
5.1 - O Município de Canoinhas, a título sugestivo, pede o beneplácito dos participantes de que, se possível for, tragam 
as amostras para análise na própria data do certame, tudo visando dar maior celeridade ao processo de compra, haja 



 

  

vista que em virtude da necessidade urgente das ações relacionadas ao combate da pandemia, cada medida que 
antecipe de forma legal e transparente o processo, representa muito no combate a proliferação do vírus.  
5.2 - O não cumprimento da presente sugestão não motiva quaisquer medidas relacionadas a desclassificação do 
credor que venha a apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública. 
 
 
 

Kátia Oliskowski Munhoz Pires Batista 
Enfermeira COREN 145380 

Secretária de Saúde 
 


