
 

  

ANEXO I 
TERMO DE REFERENCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº FMS 39/2019 
 

A presente licitação é destinada EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, de acordo com Inciso I, Art. 48 da LC 123/06. 
 
1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÓCULOS DE GRAU 
COMPLETOS (ARMAÇÕES E LENTES), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
(SUS), INSERIDOS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS. 
 
JUSTIFICATIVA: Viabilizar a assistência à saúde através da aquisição de óculos completos que serão 
destinados aos usuários do sistema único de Saúde (SUS) que não podem fazer aquisição no mercado 
externo. Óculos, estes, prescritos por especialistas, com patologias diversas, portadores de acuidades 
diferentes, visando proporcionar melhorias nas condições de saúde, proporcionando qualidade de vida dos 
mesmos, por este motivo será necessário realizar esta licitação. 
 
1. Especificações do objeto:  

ITEM 
QUANTIDADE 

(Estimada) 
DESCRIÇÃO 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

01 
 

30 unidades 
 

ÓCULOS COMPLETOS LENTES VISÃO 
SIMPLES 
 
Armação para óculos visão simples, com par de 
lentes.  

Material armação: acetato de celulose ou metal.  

Tamanho adulto e infantil, tipo haste com agulha, 
tipo aro redondo esférico ou cilíndrico, tipo apoio 
nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes 
visão simples. 

R$ 115,50 R$ 3.465,00 

02 
 

50 unidades 
 

ÓCULOS COMPLETOS LENTES BIFOCAL 
 
Armação para óculos visão bifocal com par de 
lentes.  
 
Material armação: acetato celulose ou metal.  
 
Tamanho adulto e infantil, tipo haste com agulha, 
tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo apoio 
nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes, 
visão bifocal. 

R$ 160,00 R$ 8.000,00 

03 
 

40 unidades 
 

ÓCULOS COMPLETOS LENTES MULTIFOCAL 
 
Armação para óculos visão multifocal com par de 
lentes.  
 
Material armação: acetato celulose ou metal.  
 
Tamanho adulto e infantil, tipo haste com agulha, 
tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo apoio 
nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes, 
visão multifocal. 

R$ 142,00 R$ 5.680,00 

04  ÓCULOS COMPLETOS LENTES ALTO ÍNDICE R$ 194,50 R$ 1.945,00 



 

  

10 unidades 
 

GRAU FORTE 
 
Armação para óculos visão alto índice, grau forte 
com par de lentes.  
 
Material armação: acetato celulose ou metal.  
 
Tamanho adulto e infantil, tipo haste com agulha, 
tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo apoio 
nariz plaqueta, cores variadas, com par de lentes, 
alto índice grau forte.  

 
3. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS OBJETOS LICITADOS 
 
3.1 Os produtos licitados deverão ser entregues pela vencedora, de forma parcelada, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
3.2 - A vencedora deverá obrigatoriamente estar localizada ou possuir filial ou posto de atendimento no 
Município de Canoinhas, devido a rotina de fornecimento dos óculos aos pacientes, que será efetuado da 
seguinte forma: 
 
3.2.1 - O fluxo para o fornecimento dos óculos é o seguinte: o paciente apresenta o pedido na Secretaria 
Municipal de Saúde, a qual analisa se o mesmo preenche os requisitos para o fornecimento e, caso preencha, 
entra na fila de espera. Quando chega a vez do paciente, é entregue a autorização de fornecimento para o 
paciente, o qual, de posse desta, deve se dirigir até a empresa fornecedora para realizar as medições 
necessárias e fazer a retirada dos óculos diretamente na sede da Contratada.  
 
3.2.2 – Sendo assim, a localização geográfica é indispensável para a execução satisfatória do contrato, uma 
vez que, os pacientes, que no caso tratam-se de pessoas carentes, necessitam se locomover até a empresa 
fornecedora dos óculos para realizar a medição e retirar os óculos, sendo assim, a localização da empresa 
fornecedora dos óculos é essencial para a eficácia do fornecimento, uma vez que, mostra-se dessarazoado a 
Administração contratar uma empresa onde o fornecimento seja  realizado em longa distância, obrigando 
pacientes carentes a se deslocar para outros Municípios. Assim sendo, no presente caso, a consideração da 
localização geográfica é imprescindível. 
 
3.3 – A empresa vencedora deverá disponibilizar números de telefones, endereço eletrônico e um 
representante para o recebimento de todos os pedidos e informações. 
 
3.4 - Por se tratar de mera estimativa de consumo, as quantidades dos produtos mencionadas no Anexo I não 
constituem, em hipótese alguma, compromisso futuro como quantidade mínimo a ser adquirido. 
 
3.5 - Os produtos ao serem entregues deverão estar em conformidade com o solicitado em edital. Não serão 
aceitos produtos que não apresentem as características estabelecidas neste instrumento convocatório, bem 
como aqueles diferentes da marca ofertada e registrada pela empresa vencedora no certame licitatório. 
 
4. DO PREÇO 
 
4.1 - Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, equivalentes aos de mercado na data da apresentação da 
proposta e do oferecimento de lances; 
 
4.2 - 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; 
 
4.3 - 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. 
 



 

  

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
5.1 - A empresa vencedora deverá entregar os produtos dentro das especificações e condições estabelecidas 
neste Termo de Referência e no Edital. 
 
5.2 - O licitante deverá manter e garantir, durante toda a execução do contrato, a qualidade e a quantidade dos 
produtos. 
 
5.3 - A participação nesta licitação é restrita às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados 
(cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488/07 e pessoa física ou empresário individual, 
enquadrados nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06). 
 

 
 
 
 
 

Zeneci Dreher Herbst 
Secretaria de Saúde 


