
 

 

ANEXO I  
TERMO DE REFERENCIA 

PREGÃO ELETRONICO Nº. FMS 16/2022 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CANOINHAS 
 
JUSTIFICATIVA: Aquisição de móveis e equipamentos visando atender às demandas das unidades de saúde do 
município de Canoinhas para reestruturação e melhoria dos trabalhos realizados, garantindo conforto e segurança aos 
servidores e população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS, durante a assistência a saúde prestada, bem como 
execução total dos recursos financeiros referentes ao Convênio nº 2020TR000451 - Processo nº SCC nº 4431/2019. 
 
1. Especificações do Objeto: 

Item Qtd Unid Descritivo Valor Unt Valor Total 

01 01 Und 

 
Balcão - Pia Sala de curativo  
 
Medida total de 2,500 x 55,0 x 90,0; 
04 portas de correr + gaveteiro (4 gavetas); 
Estrutura toda na chapa 15mm incluindo caixaria e 
prateleiras internas; 
Portas na chapa 15 mm; 
 

R$ 2.976,00 R$ 2.976,00 

02 01 Und 

 
Balcão  - Pia Sala de injetáveis 
 
Medida total de 1,800 x 55,0 x 90,0;   
03 portas de correr + gaveteiro     (4 gavetas); 
Estrutura toda na chapa 15mm incluindo caixaria e 
prateleiras internas; 
Portas na chapa 15 mm; 
 

R$  2.595,00 R$ 2.595,00 

03 01 Und 

 
Balcão - Pia Sala de vacinas 
 
Medida total de 1,500 x 60,0 x 87,0 
03 portas de correr + gaveteiro (4 gavetas); 
Estrutura toda na chapa 15mm incluindo caixaria e 
prateleiras internas; 
Portas na chapa 15 mm; 
 

R$  2.496,00 R$ 2.496,00 

04 01 Und 

 
Balcão - Pia  
 
Medida total de 1,200 x 55,0 x 90,0; 
03 portas de correr + gaveteiro (4 gavetas); 
Estrutura toda na chapa 15mm incluindo caixaria e 
prateleiras internas; 
Portas na chapa 15 mm; 
 

R$  2.393,67 R$ 2.393,67 

05 01 Und 

 
Balcão - Pia cozinha 
 
Medida total de 1,200 x 60,0 x 90,0; 
03 portas de correr + gaveteiro (4 gavetas); 
Estrutura toda na chapa 15mm incluindo caixaria e 
prateleiras internas; 
Portas na chapa 15 mm; 
Granito na cor verde Ubatuba com cuba quadrada em inox. 

R$  2.397,00 R$ 2.397,00 



 

 

06 01 Und 

 
Módulo de Aquisição Eletrocardiógrafo de 12 canais 
simultâneos (ECG DIGITAL) 
 
Características Técnicas Gerais:    
 
Derivações: DI a V6   
Sensibilidade: Ajustável entre N/2, N e 2 N. 
Registro: Deverá possuir software para impressão em 
papel comum formato A4 (210X297mm), através de 
impressora Laser ou Jato de Tinta, qualquer marca, 
podendo ser configurado para impressão colorida.  
Formato do registro: 12 derivações em uma janela, 12 
derivações em janelas individuais ou segmentos individuais 
de uma derivação. - Velocidade: 25 e 50 mm/seg.  
Filtros: Digitais de tremor muscular, rede (60Hz) e passa-
altas. 
O equipamento deverá ser um módulo de eletrocardiografia 
para utilização com um computador e não deverá possuir 
impressora térmica ou outra. 
Alimentação: 110 / 220 Volts 50/60 Ciclos.  
O equipamento de eletrocardiografia deverá ser passível 
de ser conectado a um computador para transmissão dos 
dados de exame para o mesmo através da interface USB 
ou serial. Todo o hardware necessário para a realização 
dessa conexão, como cabos e outros, deverá ser fornecido 
com o equipamento. Também deverá ser fornecido 
juntamente com o equipamento o software necessário para 
a captura e o armazenamento local dos exames 
eletrocardiográficos. 
Exportação de Dados O software que é fornecido com o 
equipamento deverá obrigatoriamente exportar os dados 
de aquisição do exame de eletrocardiografia através de 
pelo menos uma das maneiras especificadas abaixo. Para 
que cada uma das formas de exportação abaixo 
especificadas seja considerada como atendidas, os 
requisitos adicionais especificados junto à forma de 
exportação deverão obrigatoriamente ser atendidos na 
íntegra: 
O equipamento exporta os dados em formato DICOM 
Waveform através de comunicação via rede TCP/IP de 
acordo com o padrão DICOM 3.0, implementando o serviço 
DICOM de "usuário de classe de serviço de 
armazenamento" denominado Store SCU. Para esse 
quesito ser considerado atendido o fabricante deverá 
fornecer documentação sobre o subformato Waveform 
implementado e a forma de representação dos dados de 
amostragem e a forma de codificação das informações 
adicionais como dados de sensibilidade. O equipamento 
deverá ainda vir acompanhado dos respectivos manuais de 
configuração da comunicação DICOM e de documento 
contendo as senhas administrativas necessárias para a 
configuração dessa   
O equipamento exporta os dados de traçado de ECG em 
arquivos em um formato não-DICOM. Este formato deverá 
obrigatoriamente ser um formato que represente os dados 

das ondas decomunicação, caso necessárias.  
eletrocardiografia, contendo os dados de amostragem do 
sinal sem perdas de dados. Para esse quesito ser 
considerado atendido o fabricante deverá fornecer 

R$ 6.978,33 R$ 6.978,33 



 

 

documentação detalhada sobre o formato de dados 
utilizado para a codificação do sinal de eletrocardiografia 
nos arquivos armazenados em disco, de forma que seja 
possível o desenvolvimento sem restrições de uma rotina 
computacional para a leitura desses arquivos e utilização 
dos dados de eletrocardiografia ali contidos. O fabricante 
ainda deverá se comprometer a fornecer sem ônus 
adicional quaisquer informações adicionais sobre o formato 
de dados destes arquivos caso a documentação seja 
porventura considerada insuficiente. 
 

07 03 Und 

  
MESA GINECOLÓGICA C/ REGULAGEM 

 
Armação tubular de 1.1/4"; 
Pintura eletrostática; 
Leito estofado em courino; 
Altura das pernas regulável; 
Perneiras em aço revestida em courino; 
Ponteiras plásticas e acompanha bacia plástica; 
Escada;   
Mocho. 
 

R$ 1.227,99 R$ 3.683,97 

08 08 Und 

 
Armário em aço PA-90, 02 portas com chave  
 
Altura de 200 cm, largura de 90 cm, profundidade de 40 
cm. 04 prateleiras internas.  
Cor cinza 
 

R$ 681,63 R$ 5.453,04 

09 08 Und 

 
Cadeira Presidente BAIXA COSTURADA - Braço Corsa - 
COR PRETA  

 
Encosto: Espuma injetável 
Encosto: Regulagem de Altura e Inclinação até 90º 
Assento: Espuma injetável 
Assento: Regulagem de Altura 
Revestimento: Tecido J.serrano 
Braços: Regulável na Altura 
Mecanismo: Backysysten Ergonômica 
Norma: NR 17 da ABNT 
Peso Médio suportado 110 kg 
Garantia: 3 anos anos contra defeito de fabricação 
 

R$ 555,33 R$ 4.442,64 

10 05 Und 

 
BEBEDOURO ELÉTRICO  
 
220 ou Bivolt, cor branco, capacidade de refrigeração 
mínima de 650ml em 90 min, capacidade do reservatório de 
no mínimo 750ml, 02 torneiras, bandeja coletora de água 
removível, 220V. 
 

R$ 351,66 R$ 1.758,30 

11 05 Und 

 
ARMARIO ALTO em MDP  
 
Para escritório com chave, altura de 162 cm, largura de 81 
cm e profundidade de 45 cm. Cor tabaco ou gelo. Possui 03 
prateleiras internas. 
 

R$ 623,88 R$ 3.119,40 



 

 

12 10 Und 

 
VENTILADOR DE COLUNA, 40  
 
03 velocidades, altura e reclinação reguláveis, oscilante, 
grade removível, cor preto, 06 pás, dimensões aproximadas 
45 x 150 x 41,50 cm (L x A x P), cor preto, 220V ou bivolt. 
 

R$ 176,93  R$ 1.769,30 

13 01 Unid 

 
Refrigerador, capacidade mínima 240 litros, 220 v ou bivolt, 
01 porta. 
 

R$ 2.124,07 R$ 2.124,07 

 
2 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
2.1 – Justifica-se a solicitação do julgamento POR ITEM, haja vista que não há necessidade de ser a mesma 
empresa vencedora de todos os itens. 

 
3 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
3.1. O objeto deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias corridos, após cada solicitação.  
3.2. Caso a Contratada não tenha condições de realizar o fornecimento do item no prazo estipulado, deverá 
encaminhar solicitação de prorrogação do prazo com a devida justificativa documentada, em até 5 (cinco) dias antes do 
prazo estipulado para entrega, assim como, a previsão para a nova data de entrega.  
3.2.1. A solicitação será analisada pela Secretaria Municipal de Saúde, que dará parecer favorável ou não à dilatação 
do prazo de entrega, após análise da documentação apresentada pela empresa. 
3.3. O recebimento se efetivará nos seguintes termos: 
a) Provisoriamente, os produtos/bens serão recebidos imediatamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização do recebimento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes neste Termo de Referência.  
b) Definitivamente, os produtos/bens serão recebidos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento 
provisório, após a verificação da quantidade do material e conformidade com as especificações constantes neste 
Termo de Referência. 
c) No caso de recusa dos itens, a Contratada deverá repor os itens no prazo de 10 (dez) dias úteis após comunicação 
pela Secretaria Municipal de Saúde. 
3.4. O local para entrega será no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Felipe Schmidt, n.º 
10, bairro Centro, Canoinhas/SC, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, no horário de entrega 
das 08:00 às 12:00 horas no período matutino e das 13:00 às 16:00 horas no período vespertino. 

 
4 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE:  
4.1 - Da Contratada:  
4.1.1 - 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:  
4.1.1.1 - A Contratada deverá efetuar a entrega do equipamento, 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;  
4.1.1.2 - A Contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo máximo de 10 (dez), o objeto 
com avarias ou defeitos;  
4.1.1.3 - 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;  
4.1.1.4 - 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;  
4.1.1.5 - Deverá entregar, durante a vigência do contrato ou instrumento equivalente, a mesma marca dos produtos 
apresentados em sua proposta.  
 
4.2 - Do Contratante:  
4.2.1 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  
4.2.2 - 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;  
4.2.3 - Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  
4.2.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 
especialmente designado;  



 

 

4.2.5 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 
estabelecidos no Edital e seus anexos; 
4.2.6 - 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.  
 
5 - DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO  
5.1 - Serão designados como gestores do Contrato e responsáveis pela fiscalização da execução da entrega dos 
equipamentos, objetos deste Edital os servidores Dinosete Aparecida Santos, Adinor da Silva e Carlos Alberto de 
Farias, aos quais compete o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor 
da Secretaria as 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;  
5.2 - 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. 
5.3 - 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;  
5.4 – À Administração não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos considerados inadequados.  
5.5 - 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.  
 
6 - DO PREÇO  
6.1 - Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, equivalentes aos de mercado na data da apresentação da proposta e 
do oferecimento de lances;  
6.2 - 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;  
6.3 - 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.  
 
7 - DO PAGAMENTO  
7.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais licitados e da nota fiscal 
correspondente.  
7.2 - Na emissão da nota fiscal deverá ser informado o número do empenho correspondente. 8.3 - A empresa deverá 
possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal (dependendo do banco onde se encontram os 
recursos financeiros vinculados a despesa orçamentária) atrelada ao seu CNPJ, conforme comprovação apresentada 
mediante declaração emitida e assinada pelo banco.  
7.4 – Em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcará com o pagamento das despesas de tarifas 
bancarias das transações que ocorrerem. 
 
8 - AUTORIZAÇÃO 
 

KÁTIA OLISKOWSKI MUNHOZ PIRES BATISTA 
Secretária Municipal de Saúde 


