
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETIVO:

O presente projeto tem por objeto a aquisição de bens, conforme especificações, para
as Unidades Básicas de Saúde, em atendimento ao repasse da Consulta Popular 2015/2016.

2. DA JUSTIFICATIVA:

A  aquisição   destes   bens   auxiliará   no   desenvolvimento   das   atividades   das   UBS,
melhorando   as   condições   de   trabalho   e   do   atendimento,   gerando   em   consequência   uma
melhor qualidade de vida da população.

3. DOS BENS A SEREM BADQUIRIDOS:

3.1 – LOTE Nº 1
Quanti-

dade
Uni-
dade

Descrição
Valor

Referência

06 unid

Aparelho de ar-condicionado tipo Split, novo, QUENTE
E   FRIO,   com   capacidade   de   9.000   BTU`S,   na   cor
branca,   com   controle   remoto   sem   fio   com   display
digital. Com função timer/sleep/swing, baixo nível de
ruído,   Função   Ventilar,   tensão   220V,   monofásica,
frequência 60 Hz, garantia mínima de 01 ano.

7.200,00

01 unid

Aparelho de ar-condicionado tipo Split, novo, QUENTE
E   FRIO,   com   capacidade   de   12.000   BTU`S,   na   cor
branca,   com   controle   remoto   sem   fio   com   display
digital. Com função timer/sleep/swing, baixo nível de
ruído,   Função   Ventilar,   tensão   220V,   monofásica,
frequência 60 Hz, garantia mínima de 01 ano.

1.500,00

01 unid

Refrigerador   duplex:   sistema   Frost   Free;   Iluminação
interna; Prateleiras na porta, Gaveta, Pés niveladores,
capacidade   mínima   de   323   litros;   compartimento
congelamento rápido; recipiente para armazenar gelo,
consumo de energia classe A, voltagem 220v, cor branca
e garantia mínima de 1 ano.

1.900,00

Bebedouro de água, elétrico de coluna para garrafão
de 20 litros/água, capacidade de refrigeração, mínima
de 4 litros de água gelada por  hora, duas torneiras
totalmente desmontáveis, diferenciadas por cor, sendo
uma para água natural e a outra para água gelada,
potência,   145   W,   voltagem   110/220   v,   Frequência
50/60, dimensões aproximadas, 98 cm de altura, 32cm
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01 unid
de   largura   e   35   cm   de   profundidade,   abertura
automática   do   garrafão,   alças   laterias,   reservatório
vedado, garantia mínima de 1 (um) ano, contados a
partir do termo de recebimento definitivo, cor branca,
com manual de instruções em português.

600,00

02 unid
Fogão   gás,   tipo   fogão   convencional,   4   bocas,   com
acendimento automático, forno auto limpante, voltagem
220, cor branca.

1.000,00

01 unid

Balcão com pia de inox, uma cuba, para cozinha com
dimensões externas de 120 cm x 77,5cm x 51,50cm, em
MDP   com   2   portas,   3   gavetas,   corrediças   plásticas,
dobradiças metálicas, cor branco, puxadores em PVC,
cor cinza e pés com regulagem.

500,00

01 unid
Armário para micro-ondas e forno elétrico, 2 Portas, 1
Gaveta, com rodas, Branco e com medidas aproximadas
de 117 cm de altura, 48,8 cm de profundidade e 61 cm
de largura. 

350,00

TOTAL DO LOTE 13.050,00

3.2 – LOTE Nº 2
Quanti-

dade
Uni-
dade

Descrição
Valor

Referência

05 unid
Arquivo de aço, cinza, 4 gavetas, com chave simultânea,
para pastas suspensas, medidas aproximadas de133 x 60
x 47cm.

3.000,00

08 unid
Armário   em   MDF,   cor   carvalho,   com   2   portas,   com
chave, sem gavetas, com divisórias, altura aproximada
de 1,6 m, profundidade 0,40cm e largura de 0,90cm.

4.000,00

05 unid
Cadeira estofada em tecido, giratória, c/ rodas, cor preta
e c/ apoio para os braços.

2.250,00

04 unid

Mesa   tipo   secretária:   com   3   gavetas   e   fechadura
múltipla, medida mínima de 120 à 130 cm de largura,
0,60 à 0,74 cm de comprimento e de 0,73 à 0,76 cm de
altura; fabricadas em MDF, de cor carvalho, com bordas
e quinas arredondadas.

2.200,00

TOTAL DO LOTE 11.450,00

3.3 – LOTE Nº 3
Quanti-

dade
Uni-
dade

Descrição
Valor

Referência

01 unid
CPU: QUAD-CORE; CLOCK POR NÚCLEO: 3.1 GHZ; 
ARQUITETURA: 32/64 BITS; MEMÓRIA: 4GB - HD: 1 
TB - GABINETE: ATX - TECLADO: ABNT2 - MOUSE: 
ÓPTICO 1000DPI - GRAVADOR DE DVD - MONITOR: 
23’ - SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO

4.000,00

02 unid
NOBREAK SEMI SENOIDAL DE NO MÍNIMO 3.5 KVA,
COM 8 TOMADAS(NBR), 3 BATERIAS X17Ah
SELADA INTERNAS TENSÃO 36V, COM AUTONOMIA
DE 6HS PARA UM MICRO.

6.500,00
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01 unid

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (COPIADORA 
DIGITAL, IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA E
SCANNER COLORIDO), COM O CICLO MÍNIMO 5000
PÁGINAS E ATÉ 8000 PÁGINAS MÊS; CARTUCHO DE
TONER PRETO DE NO MÍNIMO 1000 PÁGINAS MÊS;
CONEXÕES: PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE
(HOST/DISPOSITIVO), PORTA DE REDE FAST
ETHERNET 10/100 BASE-TX; TENSÃO DE ENTRADA
110V;

2.500,00

TOTAL DO LOTE 13.000,00

3.3 – LOTE Nº 4

02 unid

Cadeira de rodas fabricada em aço carbono com assento
encosto em nylon almofadado dobrável, apoio para os
braços e pés removíveis, rodas traseiras aro 24” com
pneus maciços e dianteiras aro 06” com pneus maciços,
freios bilaterais e aro impulsor bilateral; com medidas
aproximadas  da  largura  do  assento:  40  cm;
Profundidade do assento: 43 cm; Altura do encosto: 40
cm; Altura do assento ao chão: 50 cm; Comprimento
total da cadeira: 76 cm; Largura Total aberta: 65 cm;
Largura total fechada: 33 cm; Altura do chão a manopla:
90 cm; Capacidade máxima de peso: 85 kg; Altura do
chão ao apoio de braço: 67cm; Altura do assento ao
apoio de braço: 16 cm Cor: preta. 

1.300,00

TOTAL DO LOTE 1.300,00

4. DA ENTREGA DOS BENS

5.1 A entrega dos bens deverá ser efetuada em  até 20 (vinte) dias, após a assinatura de
Contrato com a(s) empresa(s) vencedora(s) do Processo Licitatório, na Unidade Básica de
Saúde da Sede, localizada na Rua Augusto Arnutti, 1.539, sem ônus de frete.

5.2 A aceitação dos bens vincula-se ao atendimento das especificações contidas neste Termo
de Referência e à proposta apresentada. 

5.3 Verificada   desconformidade   de   algum   dos   produtos,   a   licitante   vencedora   deverá
promover as correções necessárias no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às
penalidades previstas neste Edital.

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As   despesas  decorrentes   da   presente  licitação   correrão   por   conta   das   seguintes   dotações
orçamentárias: 1.039 – 44.90.52
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7. DA EXPECTATIVA DO CONTRATO

Aprimoramento das condições de trabalho e de atendimento da população.

9. DO PAGAMENTO

       O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega bens.

10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

O   CONTRATANTE   obriga-se   a   acompanhar   o   fornecimento,   as   especificações   e   a
qualidade dos bens, de acordo com as condições e prazo estabelecidos, bem como pagar pela
aquisição.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) VENCEDORA(S):

11.1  - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes da execução deste contrato;

11.2 - Entregar os bens na conformidade do estabelecido no Edital em referência, livres de
qualquer   ônus,   como   despesas   de   fretes,   impostos,   seguros   e   todas   as   demais   despesas
necessárias; 

11.3 - Proceder à entrega dos bens num prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados da
assinatura do contrato;

11.4  -   Cumprir   rigorosamente   todas   as   especificações   contidas   no   Edital   e   na   Proposta
apresentada.
 
11.5 - Comunicar o Departamento de Compras, no prazo de 08 (oito) dias que antecedem o
prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

11.6  - No ato da entrega a empresa vencedora deverá ter um preposto, que responda pela
mesma, para acompanhar a conferência e recebimento dos bens. Caso não seja possível
assumirá a interia responsabilidade por eventuais reclamações do contratante.

11.7 - Substituir, às suas expensas, no prazo de 20 (vinte) dias corridos, improrrogáveis, após
notificação formal, o material entregue, que esteja em desacordo com as especificações deste
edital e seus anexos com respectiva proposta, ou não aprovados pela Secretaria da Saúde e
Assistência Social, em parecer devidamente fundamentado, ou ainda que apresente vício de
qualidade.

12. DO PRAZO DO(S) CONTRATO(S):

O   contrato   terá   sua  vigência   a   contar   da   data   da   assinatura   até   o  término   das   relações
comerciais nele implícitas, que se estima em 12 (doze) meses, considerando o período de
garantia dos bens.
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13. VALOR ESTIMADO DO TOTAL DO(S) CONTRATO(S):

Estima-se o valor total desta licitação em R$ 38.800,00 (trinta e oito mil e oitocentos reais). 

São João do Polêsine, 24 de outubro de 2016.

                                                              ________________________________ 
                                                                           Ailton Bitencourt
                                             Respondendo p/Secretaria da Saúde e Assistência Social
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