
 

 

 

ANEXO I  
TERMO DE REFERENCIA 

PREGÃO ELETRONICO Nº. FMS 35/2020  
 
1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SALA DE 
FISIOTERAPIA PARA NEONATOS NA POLICLÍNICA MUNICIPAL (FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA/ 
FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA. 
 
2. JUSTIFICATIVA: Ampliar as condições de atendimento e assistência à saúde através da aquisição de 

equipamentos que serão utilizados pelos profissionais e usuários do Sistema único de Saúde (SUS) com necessidade 

de fisioterapia, de fato, a fisioterapia é uma das áreas mais versáteis na saúde e necessita da melhoria de 

equipamentos visando proporcionar atendimento eficiente com mais conforto e segurança  para os pacientes. 

2.1 Justificativa da Quantidade: Conforme nº de pacientes atendidos pelo setor. 
 
3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 

Item Qtd Unid Descritivo Valor Unt Valor Total 

01 25 Und 

 
PEÇAS DE EVA 1X1M 20 MM (COR ESCURA). 
 
Características: 
Material: EVA; 
Antiderrapante; 
Atóxico (Não Prejudicial); 
Lavável; 
Montagem = Bordas com encaixe rápido; 
Medidas = 1m x1m 20mm de espessura. 
 

R$ 60,84 R$ 1.521,00 

02 01 Und 

 
TABLADO (MACA TABLADA DE MADEIRA). 
 
Características: 
Feito em madeira certificada; 
Revestido em courvin náutico sintético; 
Espuma ortopédica com densidade 33 0,5 cm; 
Medidas = 1,80cm x 1,30cm x 51 cm de altura (medidas 
aproximadas). 
 
Produto deve ser certificado pela ANVISA 
 

R$ 939,90 R$ 939,90 

03 08 Und 

 
EXERCITADOR RESPIRATÓRIO PULMONAR REGULÁVEL 
(INSPIRÔMETRO DE INCENTIVO) 
 
Características: 
incentivador respiratório com base acrílica, graduado em 3 
esferas coloridas para atividade respiratória; 
utilizado para o fortalecimento muscular respiratório de nível 
médio baixo, com suporte acrílico, comporta estrutura 
graduada de esfera coloridas e bocal para a atividade 
pulmonar; 
com anel regulador bocal e mangueira para exercícios 
pulmonares; 
corpo montado 13.5 cm x 6.9 cm x 14.2 cm 
(aproximadamente): poliestireno cristal, esferas e anel; 
mangueira 1,6cm x 26.6cm (aproximadamente): polietileno 
bocal 3.0 cm (eixo maior) x 1.6 cm (eixo menor) 4x4: 
polipropileno (medidas aproximadas). 

R$ 39,32 R$ 314,56 



 

 

 

 
Produto deve ser certificado pela ANVISA 
 

04 04 Und 

 
EXERCITADOR E INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO  
 
Características: 
aparelho para fisioterapia respiratória e fonoaudióloga de uso 
individual, não descartável, utilizado para higiene brônquica, 
tratamento de disfonia, prevenção de problemas pulmonares e 
vocais; 
produto sem toxidade; 
 
Especificação: 
dispositivo para auxiliar a higiene brônquica através de 
vibrações oscilatórias; 
 
Composto por: 
bocal, com corpo do aparelho confeccionado em material 
plástico rígido; 
autoclavável, com esfera de alta densidade em aço inoxidável 
e capuz removível com perfurações superiores; 
exercitador pulmonar vibratório, tipo oscilação oral de alta 
frequência, composto de tampa perfurada removível, cone e 
esfera metálica.  
 
Produto deve ser certificado pela ANVISA. 
 

R$ 41,51 R$ 166,04 

05 06 Und 

 
TREINADOR MUSCULAR INSPIRATÓRIO 
 
Características: 
Indicador do nível de resistência de fácil visualização; 
Totalmente lavável; 
Bocal com ação anti-bacteriana; 
Design ergonômico com bocal adequado para uso adulto e 
pediátrico; 
Melhoria no desempenho do fluxo de ar; 
Manopla ergonômica; 
Feito de acrílico durável e de alto impacto. 
 
Produto deve ser certificado pela Anvisa 
 

R$ 316,84 R$ 1.901,04 

06 06 Und 

 
INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO VOLUMÉTRICO – 
INFANTIL 2.500 ML  
 
Características: 
Exercitador respiratório de volume; 
Modelo Infantil. 
 
Composto de: 
coluna graduada; 
Indicador de limitação do incentivo; 
Medida de volume até 2500 ml; 
Traquéia e bocal atóxico. (pode ser conectado filtro viral); 
Produto clinicamente limpo; 
Bocal destacável; 
 
Produto deve ter registro na ANVISA. 

R$ 66,83 R$ 400,98 



 

 

 

07 06 Und 

 
TAPETE TÉRMICO EDUCATIVO DE ATIVIDADES INFANTIL 
 
Características: 
Tapete acolchoado de fácil limpeza; 
Impermeável ideal para crianças engatinharem e brincarem; 
Material: filme de impressão OPP e interior espuma EPE; 
Altura: 1 cm; 
Largura: 180 cm; 
Comprimento: 120 cm; 
Impermeável, evitando molhar o chão; 
Antialérgico e atóxico. 
 
Produto certificado pelo INMETRO. 
 

R$ 122,58 R$ 735,48 

08 06 Und 

 
CAIXA ORGANIZADORA – DIVERSAS CORES 
 
Características: 
 
Capacidade: 40 Litros; 
Material: Plástico; 
Medida do Produto: 48,5CM COMP X 34,5CM LARG X 
29,0CM ALT (medidas aproximadas); 
Com tampa e trava. 
 

R$ 64,23 R$ 385,38 

09 03 Und 

 
CAIXA ORGANIZADORA – DIVERSAS CORES 
 
Características: 
Capacidade: 30 Litros; 
Material: Plástico; 
Medida do Produto: 48,5CM COMP X 34,5CM LARG X 
29,0CM ALT (medidas aproximadas); 
Com tampa e trava. 
 

R$ 62,60 R$ 187,80 

10 04 Und 

 
NEBULIZADOR MODELO INFANTIL. 
 
Características: 
Inalador compressor seguro e ideal para crianças, formato 
personalizado diverte e estimula as crianças, emite pouco 
ruído, acompanha máscara de silicone, contem encaixe para 
descanso do copo micro nebulizador, sendo: 
 
01 unidade compressora de ar; 
Acompanha máscara Infantil de Silicone; 
Bivolt 110/220v; 
01 Tubo; 
01 Mascára Infantil; 
01 Câmara de Nebulização; 
01 Conector Angular para utilização da Máscara (Permite 
nebulização deitado). 
 
Produto deve ter registro na ANVISA. 
 

R$ 167,93 R$ 671,72 

11 06 Und 

 
ESTETOSCÓPIO 
 
Características: 

R$ 156,60 R$ 939,60 



 

 

 

Indicado para a ausculta cardio pulmonar não invasiva do 
organismo; 
Auscultador de aço inox para uma ausculta mais precisa e 
eficiente; 
Com tubo em “Y” flexíveis em PVC de peça única para melhor 
transmissão do som; 
Com fone biauricular, que permite auscultar simultaneamente 
o som; 
Possui par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade; 
Tubo "Y" flexíveis em PVC; 
Fone biauricular; 
Par de olivas macias; 
Clips de aço inoxidável; 
Com ângulo anatômico; 
Auscultação sensível e precisa; 
 
Produto deve ter registro na ANVISA. 
 

12 03 Und 

 
ARMÁRIO  
 
Características: 
02 portas; 
Com fechadura e chave; 
Cor tabaco; 
6 prateleiras espessura 1,5cm; 
Material = MDF; 
Dobradiças metálicas; 
Puxadores Perfil em Alumínio; 
Com pés em metal altura 10cm; 
Largura 0,95M; Profundidade 0,45M; Altura 1,80M (medidas 
aproximadas) 
 

R$ 1.336,67 R$ 4.010,01 

13 01 Und 

 
ESTANTE 
 
Características: 
05 prateleiras; 
Material = MDF; 
Cor: tabaco 
Tampo com espessura de 0,3cm 
Largura 0,93M; Profundidade 0,30M; Altura 1,80M (medidas 
aproximadas) 
 

R$ 1.290,00 R$ 1.290,00 

14 04 Und 

 
PRATELEIRA 
 
Características: 
Material = MDF; 
Espessura de 1,5 CM; 
Cor: tabaco 
Cantos arredondados; 
Medidas: comprimento 90CM, profundidade 20CM 
Suporte de plástico injetado (tipo tucano); 
 

R$ 234,00 R$ 936,00 

15 01 Und 

 
SMART TV LED 32’’ 
 
Características: 
03 entradas HDMI; 

R$ 1.493,33 R$ 1.493,33 



 

 

 

02 entradas USB; 
Wi-fi; 
Conversor Digital; 
Resolução 1920 x 1080p; 
Bivolt; 
 
O produto deverá vir com o controle remoto, o cabo de 
alimentação e o manual do usuário. 
 

16 03 Und 

 
BOLA MODELO FEIJÃO 
 
Características: 
Auxiliar em treino de postura em crianças 
Possui gomos que fornecem uma tração excelente 
Material resistente 
Versatilidade permitindo o uso em várias situações e 
localizações 
Modelo com linhas que facilitam a pega para realização das 
atividades 
Suporta até 100 kg 
Tamanho aproximado 90cm x 45cm 
 

R$ 114,55 R$ 343,65 

 
4 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
4.1 - Justifica-se a solicitação do julgamento POR ITEM haja vista que não há necessidade de ser a mesma 
empresa  vencedora de todos os itens. 
 
5 – LOCAL E FORMA DE ENTREGA  
5.1 – Os materiais e equipamentos, objetos desta licitação,  deverão   ser  entregues   sem  ônus,  de  acordo   com  
as solicitações, diretamente no Prédio da Policlínica Municipal, situado na Rua Emilio Scholz nº 1.150, Bairro Sossego 
– Canoinhas-SC. 
 
6 – CRONOGRAMA / PRAZO  DE ENTREGA  E VIGENCIA: 
6.1 – Os materiais e equipamentos deverão  ser  entregues no prazo  máximo   de  15  (quinze) dias após o 
recebimento  da  autorização de fornecimento, seguindo  rigorosamente   as  quantidades   solicitadas, mediante  
autorização  contida nas respectivas  ordens de fornecimento. 
6.2 – Os materiais e equipamentos serão recebidos provisoriamente pelo responsável  pelo acompanhamento   e 
fiscalização do contrato,  para  efeito de posterior  verificação  de sua conformidade  com as especificações 
constantes  neste Termo de Referencia  e na proposta. 
6.3 – Os materiais e equipamentos poderão  ser  rejeitados,   no todo  ou  em  parte,  quando  em  desacordo com 
as especificações  constantes  neste  Termo  de Referencia  e na proposta,  devendo  ser substituídos   no prazo 
de 10 (dez)  dias, a contar  da notificação  da contratada,  as suas  custas, sem prejuízo  da aplicação  das 
penalidades. 
 
7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE: 
7.1 - Da Contratada: 
7.1.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo 
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
7.1.1.1 - A Contratada deverá efetuar a entrega dos produtos, em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 
e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 
7.1.1.2 - A Contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo máximo de 10 (dez), o objeto 
com avarias ou defeitos; 
7.1.1.3 - A Contratada deverá comunicar à Contratante, 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; 
7.1.1.4 - A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
7.1.1.5 - Deverá entregar, durante a vigência do contrato ou instrumento equivalente, a mesma marca dos produtos 
apresentados em sua proposta. 



 

 

 

 
7.2 - Do Contratante: 
7.2.1 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
7.2.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes no Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
7.2.3 - Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
7.2.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 
especialmente designado; 
7.2.5 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 
estabelecidos no Edital e seus anexos; 
7.2.6 - A administração do Município de Canoinhas não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado 
a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
8 – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 
8.1 - Será designada como gestora do Contrato ou instrumento equivalente e responsável administrativa pela 
fiscalização da execução da entrega dos produtos, objetos deste Edital, a servidora Rafaeli Maize Zieruths, nomeada 
pela Portaria nº 153/2020, a qual compete o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, 
informando aos gestores às ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do contrato e ainda: 
I - atestar, em documento hábil, o fornecimento e a entrega dos equipamentos e após conferência prévia do objeto 
contratado encaminhar os documentos pertinentes ao gestor para certificação; 
II - confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato; 
III - verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no 
instrumento contratual; 
IV - comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto, bem como os pedidos de 
prorrogação, se for o caso; 
V - acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposição, destinado à execução do objeto 
contratado, relativamente à qualidade e quantidade necessárias e /ou previstas contratualmente; 
VI - informar, em prazo hábil no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato ao 
gestor do contrato; 
VII - emitir e controlar, periodicamente, as ordens de serviço necessárias para a execução do objeto contratado; 
8.2 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa vencedora do 
certame, pelos danos causados a Administração ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de 
quaisquer de seus empregados ou prepostos. 
8.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Administração, não elide nem diminui a responsabilidade 
da empresa quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a 
quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, que não implicarão corresponsabilidade da Administração ou do servidor designado para a fiscalização; 
8.4 – À Administração não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos considerados inadequados. 
8.5 - Ao preposto da empresa vencedora competirá, entre outras atribuições: 
a) representar os interesses da empresa perante a Administração; 
b) realizar os procedimentos administrativos junto a Administração; 
c) manter a Administração informada sobre o andamento e a qualidade dos produtos fornecidos; 
d) comunicar eventuais irregularidades de caráter urgente, por escrito, ao fiscal do contrato com os esclarecimentos 
julgados necessários. 
 
9. DO PREÇO 
9.1 - Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, equivalentes aos de mercado na data da apresentação da proposta e 
do oferecimento de lances; 
9.2 - 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; 
9.3 - 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. 
 
10 – AUTORIZAÇÃO 

Kátia Oliskowski Munhoz Pires Batista 
Secretária de Saúde 


