
 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRONICO Nº. FMS 04/2021 
 

 
1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TIRAS DE GLICEMIA E LANCETAS DESCARTÁVEIS PARA 
LANCETADOR, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA HIPERDIA NA POLICLÍNICA MUNICIPAL E UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PELO PERIODO DE 01 (UM) ANO.  
 
1. JUSTIFICATIVA: A renovação do Processo se faz necessária pois trata-se de itens distribuídos aos pacientes do 
PROGRAMA DE ATENÇÃO AO DIABÉTICO E HIPERTENSO, é importante o controle do diabetes para manter uma 
boa qualidade de vida e prevenir complicações.  
 
2.1 JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO: As quantidades elencadas são com base no consumo do ano de 2020, 
considerando uma margem para mais, conforme relatórios demonstrativos anexados em nota interna, no memorando 
1.753/2021. 
 
3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:  

 
ITEM 01 

 
UNIDADE DE TIRA DE TESTE DE GLICOSE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO ENTRE 20 A 600 mg/dl, 
ATRAVÉS DAS ENZIMAS OXIDASE OU DESIDROGENASE E LEITURA POR TECNOLOGIA DE AMPEROMETRIA 
OU FOTOMETRIA, COM AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR. 

 

☛ O VENCEDOR DESTE ITEM, DEVERÁ FORNECER EM COMODATO, SEM CUSTO ADICIONAL, 700 

(SETECENTOS) APARELHOS DE GLICEMIA COMPATÍVEIS COM AS TIRAS COTADAS, DEVENDO 
ESTAR INCLUÍDO NO COMODATO, DE FORMA GRATUÍTA E ENTREGUE EM UMA ÚNICA VEZ PARA 
QUE SEJA POSSIVEL A SUBSTITUIÇÃO DOS APARELHOS JÁ EXISTENTES, E A DISTRIBUIÇÃO DOS 
MESMOS AOS PACIENTES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO DIABÉTICO. 
 

☛ TODA A ASSITENCIA TÉCNICA QUANDO NECESSÁRIO. 

 

☛ QUANTIDADE ESTIMADA: 250.000 (DUZENTAS E CINQUENTA MIL) TIRAS. 

 

☛ VALOR MÁXIMO ADMITIDO POR TIRA: R$ 0,57 (Cinquenta e sete centavos). 

 

☛ AS TIRAS DEVERÃO SER ENTREGUES EMBALADAS EM CAIXAS COM NO MÁXIMO 100 (CEM) TIRAS 

CADA. 
 

☛ O produto cotado deverá conter registro na ANVISA. 

 

☛ A DISPUTA SERÁ PELO VALOR DE 01 (UMA) TIRA. 

 
 

ITEM 02 
 

UNIDADE DE LANCETA DESCARTÁVEL, PARA TESTE DE GLICEMIA, 23 G.  

 

☛ QUANTIDADE ESTIMADA: 80.000 (OITENTA MIL) LANCETAS. 

 

☛ VALOR MÁXIMO ADMITIDO POR LANCETA: R$ 0,32 (Trinta e dois centavos). 

 

☛ AS LANCETAS DEVERÃO SER ENTREGUES EMBALADAS EM CAIXAS COM 100 (CEM) LANCETAS 

CADA. 
 



 

 

☛ O produto cotado deverá conter registro na ANVISA. 

 

☛ A DISPUTA SERÁ PELO VALOR DE 01 (UMA) LANCETA. 

 
 

ITEM 03 
 

UNIDADE DE PILHAS DE LITIO, 3 V, PARA TROCA NOS APARELHOS EXISTENTES.  

 

☛ QUANTIDADE ESTIMADA: 100 (CEM) PILHAS. 

 

☛ VALOR MÁXIMO ADMITIDO POR PILHA: R$ 3,55 (Três reais e cinquenta e cinco centavos). 

 

☛ AS PILHAS DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS LACRADAS. 

 

☛ A DISPUTA SERÁ PELO VALOR DE 01 (UMA) PILHA 

 

 
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 produtos, objetos desta licitação, deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, 
sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Canoinhas - SC, CEP 89.460.090. 
 
6 – CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGENCIA: 
6.1 – Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias consecutivos, a contar da data de recebimento da autorização de 
fornecimento. 
6.2 – Os produtos serão recebidos e  fiscalizados pelo responsável do contrato/ata de registro de preço. 
6.3 – Os produtos poderão ser rejeitados, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo  de 
Referencia  e na proposta,  devendo  ser substituídos   no prazo de 05 (cinco)  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 05 (cinco) dias a 
contar  da notificação  da contratada,  as suas  custas, sem prejuízo  da aplicação  das penalidades, 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 toda a vigência do contrato ou instrumento equivalente, produtos da mesma marca 
dos que foram 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 - Serão designadas como gestoras do Contrato/ata de registro de preço e responsáveis administrativas pela 
fiscalização da execução da entrega dos produtos objeto deste Edital as servidoras Rafaeli Maize Zieruth e Janice de 
Fátima Stempinhak, nomeadas pela Portaria Nº 211/2021, as quais compete o acompanhamento da execução do 
objeto da presente contratação, informando ao gestor 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; 
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. DO PAGAMENTO 

10.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais licitados e da nota fiscal 

correspondente. 
10.2 Na emissão da nota fiscal deverá ser informado o número do empenho correspondente. 
10.3 - 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. 
10.4 – 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. 
 
11. AUTORIZAÇÃO 

KÁTIA OLISKOWSKI MUNHOZ PIRES BATISTA 
Secretária Municipal de Saúde 


