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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 
 

 
1.1. Aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender às necessidades da 
(Secretaria Municipal da Saúde), conforme especificações e quantidades estabelecidas 
abaixo: 

 
Planilha com especificação, quantidade e unidade de medida. 

 

 

 

Item Nome Especificação Quant. Unid.

Valor Medio 

Banco de 

precos

 Preço Máximo

1

Conjunto para aferição 

de pressão arterial 

adulto obeso

Aparelho de pressão adulto obeso, design sem engrenagens, devendo atender às normas aami 

de resistência à impactos, devendo suportar uma queda de até 76cm sem quebras ou 

descalibração; braçadeira para braços de 32 a 43cm; conter garantia de 05 anos sobre a 

calibração; manômetro totalmente aneróide com giro de 360°; totalmente livre de látex; 

manguito para braço direito e esquerdo para melhor posicionamento; deve permitir o 

manuseio com mão direita ou esquerda. Apresentar junto a proposta registro no ms e 

amostra. Em conjunto com estetoscópio clínico adulto, fabricado em aço inoxidável, que 

permita auscultar sons de baixa e alta frequência girando o lado do auscultador.  

Revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente. Mola do ângulo flexível e 

interna ao tubo de pvc. Todas as partes do produto devem ser isentos de látex. O equipamento 

deverá acompanhar um identificador de propriedade para encaixe no y do tubo. Deverá vir 

sobressalente, dois pares de olivas. Garantia mínima de cinco anos. 

5 Kit R$ 605,18 R$ 3.025,90

2

Conjunto para aferição 

de pressão arterial 

pediátrico

Aparelho de pressão pediátrico, design sem engrenagens, devendo atender às normas aami de 

resistência à impactos, devendo suportar uma queda de até 76cm sem quebras ou 

descalibração; braçadeira para braços de 09 a 13cm; conter garantia de 05 anos sobre a 

calibração; manômetro totalmente aneróide com giro de 360°; totalmente livre de látex; 

manguito para braço direito e esquerdo para melhor posicionamento; deve permitir o 

manuseio com mão direita ou esquerda. Apresentar junto a proposta registro no ms e 

amostra. Em conjunto com estetoscópio clínico adulto, fabricado em aço inoxidável, que 

permita auscultar sons de baixa e alta frequência girando o lado do auscultador.  

Revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente. Mola do ângulo flexível e 

interna ao tubo de pvc. Todas as partes do produto devem ser isentos de látex. O equipamento 

deverá acompanhar um identificador de propriedade para encaixe no y do tubo. Deverá vir 

sobressalente, dois pares de olivas. Garantia mínima de cinco anos. 

5 Kit R$ 573,33 R$ 2.866,65

3
Detergente enzimatico 

galão 1000 ml
Detergente enzimático, composição a base de amilase, protease, l ipase e carboidrase 400 Litros R$ 28,06 R$ 11.224,00

4 Escova cervical estéril
Escova coletora para citologi ; haste interna com a escova cervical, haste externa de proteção 

e camisa sanitária, embalados individualmente e esteril izados descartável.
200 Uni. R$ 4,27 R$ 854,00

5 Flúor 0,2% Fluoreto de sódio, concentração 0,2%, forma farmacêutica solução bucal 200 ml 300 Frasco R$ 5,24 R$ 1.572,00

6
Tala modável de 

alumínio p

Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço 

galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil  vinil  acetato de densidade 

entre 30 a 35, com espessura de um lado de 2,5 mm e 4 mm do outro. Embaladas 

individualmente de forma a manter a integrida de do produto até o seu uso.tamanho: p 

53x8cm (zul), marcada em uma das faces a inscrição com o nome do orgão contratante,em 

caixa alta e negrito, com tinta resistente a lavagens, em cor de contraste com a tala.

10 Unidade R$ 18,61 R$ 186,10

7
Termometro clinico 

digital

Termometro clinico digital, visor grande, ponta flexivel, resistente a água, certificado pelo 

inmetro.
40 Unidade R$ 23,28 R$ 931,20

8
Campo fenestrado 

descartável

CAMPO CIRÚRGICO, TIPO FENESTRADO, APLICAÇÃO CIRURGIA GERAL, MATERIAL* SMS, 

DIMENSÃO CERCA DE 50 X 50 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO
150 Unidade R$ 5,88 R$ 882,00

9
Foley de demora com 

balão nº 24

SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 24 FRENCH, VIAS2 VIAS, 

CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA PONTA DISTAL 

CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, 

DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL.

60 Unidade R$ 8,96 R$ 537,60

10
Agua oxigenada 10 

volumes 1 l itro
PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO 10 VOLUMES 100 Unidade R$ 8,20 R$ 820,00

11
Especulo Vaginal 

tamanho G

Espéculo vaginal estéril lubrificado G, largura distal 29mm, largura proximal 32mm,

comprimento 170mm. Apresentar junto a proposta: prospecto, folder ou folheto. 200 Unidade R$ 1,44 R$ 288,00

R$ 23.187,45

Material Médico Hospitalar
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2. JUSTIFICATIVA e OBJETIVO 

2.1 Justifica-se a abertura deste processo por conta que esse itens não foram cotados no 
certame anterior Processo 48/2019 PP 19/2019 sendo que tal solicitação tem por objetivo 
atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde no que tange a demanda dos 
programas do Ministério da Saúde, programas este que o munícipio disponibiliza para 
seus munícipes. A avaliação/validação é importante considerando que os insumos são 
utilizados para a realização de procedimentos. Um defeito ou mau funcionamento no 
produto ou não atendimento as especificações técnicas podem comprometer a 
manutenção da vida do paciente.   
 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

 
3.1 Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos 
termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 
2005.  

 

4. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 

 

4.1 O objeto do presente termo de referência será recebido em remessa única pela 
Secretaria Municipal da Saúde com prazo não superior a 15 (quinze) dias úteis após 
recebimento da nota de empenho. 
4.2 No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá 
ser inferior a 12 (meses), ou a (metade, um terço, dois terços, etc.) do prazo total 
recomendado pelo fabricante. 
4.3 Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, no endereço: se material 
permanente: Setor de Patrimônio, se material de consumo: Secretaria Municipal de 
Saúde: Endereço Domingos Martorano, Centro, Nº 382 São Joaquim SC, CEP: 88600 -000 
no horário das 08:00 às  14:00 horas. Sendo o frete, carga e descarga por conta do 
fornecedor até o local indicado. 
4.4 O não cumprimento do disposto no item 4.1 do presente termo acarretará a anulação 
do empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do 
fornecedor subseqüente considerando a ordem de classificação do certame.  
4.5 As notas de empenho poderão ser substituídas por uma ordem de compra oficial que 
serão enviadas através de correio eletrônico (e-mail), cadastrados no SICAF, e a data 
deste envio será a referência para o prazo estipulado no item 4.1 do presente termo. Para 
tanto as empresas participantes do certame deverão manter as informações de seu 
cadastro atualizadas junto à instituição e ao SICAF. Se após 20 dias da homologação do 
certame a nota de empenho ou o extrato de compras não for recebido, o fornecedor 
deverá entrar em contato através do e-mail pmsj_licitacao@hotmail.com, 
smssaojoaquim@gmail.com, saude@saojoaquim.sc.gov.br, solicitando o referido 
documento. A alegação do não recebimento da nota de empenho não será aceita como 
justificativa para a recusa da entrega do material. O endereço de e-mail informado acima 
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deverá ser utilizado somente para a resolução de problemas relativos ao envio dos 
empenhos. O fornecedor poderá também utilizar como ferramenta de consulta o site 
https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-020/con_gastoporfavorecido.faces, 
extraindo os empenhos emitidos relativos ao presente certame. 
4.5 A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em 
desacordo com os termos do Edital e seus anexos. 

5. VALOR ESTIMADO  

 
5.1 O valor máximo a ser gasto com a presente contratação é de R$ 23.187,45 (vinte e 
três mil cento e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos.) 
5.2 O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo 
administrativo, elaborado com base em orçamentos extraídos no banco de preços 
apresenta preços praticados por outras instituições públicas, baseado em resultados de 
licitações adjudicadas e homologadas. 
 

6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 
6.1 Os bens serão recebidos: 
a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com 
as especificações constantes do Edital e da proposta. 
b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes 
do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias úteis 
do recebimento provisório. 
6.3 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 
definitivo no dia do esgotamento do prazo. 
6.4 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo 
com as especificações técnicas exigidas. 
 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
7.1 A Contratada obriga-se a: 
7.1.1 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, 
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da 
marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia; 
7.1.2 Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do 
usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica 
autorizada; 
7.1.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os 
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-020/con_gastoporfavorecido.faces
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7.1.4 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no 
prazo máximo de 10 (dez dias) corridos, o produto com avarias ou defeitos; 
7.1.5 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto 
da presente licitação; 
7.1.6 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 
7.1.7 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
7.1.8 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 
7.1.9 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
7.1.10 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução 
do contrato. 
 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
8.1 A Contratante obriga-se a: 
8.1.1 Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 
8.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivos;  
8.1.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
servidor especialmente designado; 
8.1.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

 

9. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

 
9.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem 
a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências 
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de 
prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

 

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO 
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10.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, 
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de 
tudo dará ciência à Administração.  
10.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
10.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

11. CONSIDERAÇÕES 

 
Fiscal do Contrato: André Luiz Bartz (Mat. 179). 
Gestora de Contratos: Andréa Neves de Souza (11004). 
Dotação nº: 56 Fundo Municipal de Saúde. 
 

 
 

 


