
ESTADO DE MATO GROSSO 
REFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO 

CNPJ 03.648.54010001-74 

TERMO DE REFERÊNCIA 

UNIDADE REQUISITANTE: 

MUNICIPIO DE DIAMANTINO, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede administrativa na Av. Desembargador Joaquim Pereira Ferreira Mendes, no. 2341, no Bairro 

Jardim Eldorado, Diamantino/MT, inscrita no CNPJ sob no 03.648.540/0001-74, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal Sr. Dr° Manoel Loureiro Neto. 

o 1. DO OBJETO 

1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de Atomizador Costa! Motorizado e 
Nebulizador a frio para atender a demanda da Vigilância Ambiental do Municipio de Diamantino. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 A Secretaria Municipal de Saúde é responsável pela gestão do Sistema Único de Saúde do 
Município e como tal, detém a competência de coordenar, formular, articular, executar, supervisionar e 

controlar as ações e serviços de saúde no âmbito municipal, inclusive em relação aos serviços 
complementares, contratados ou conveniados. 

2.2 Justifica-se a devida aquisição, pois os equipamentos são de uso diário dos profissionais da 
Vigilância Epidemiológica e Ambiental para desinfecção de locais públicos realizados pela equipe. . 
2.3 A desinfecção dos locais Públicos ainda se torna necessária apesar da queda no numero de casos, 
pois ainda existe risco de contaminação devido a grande circulação de pessoas nesses locais. 

2.4 Considerando que o equipamento é utilizado também para ações de combate ao Aedes Aegypti, e 

que o combate ao mosquito é a principal estratégia adotada pelo Municipio para a redução da 
disseminação das doenças transmitidas pelo mesmo, onde uma das estratégias utilizadas é o bloqueio 
de casos suspeitos com aplicação de inseticida mediante critérios e especificações técnicas de 
aplicação. 

2.5 Diante disso é imprescindível a aquisição de novas maquinas do tipo atomizador costal 
motorizado, indispensáveis para o controle vetorial do mosquito Aedes Aegypti, visto que os 
equipamentos atualmente existentes e utilizados para controle vetorial já apresentam vários defeitos 

sem possibilidade de realizar manutenções conetivas ou preventivas para o devido uso. 
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