
  Estado do Rio de Janeiro
  MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
  SECRETARIA  DE SAÚDE
  Coordenação de Farmácia

TERMO     DE     REFERÊNCIA

1 – DO O  BJETO

Registro de Preços para fornecimento de insumos de glicemia, conforme as especificações 
do item 4.

2 – DA   JUSTIFICATIVA

Justifica-se a presente aquisição a fim atender a demanda de Insumos de glicemia na Rede
Municipal de Saúde de Angra dos Reis.

3 – DO RE  CURSO     ORÇAMENTÁRIO

A despesa decorrente desta aquisição correrá à conta da seguinte:

Fonte: 2003
Ficha: 20170786
Dotação Orçamentária: 27.2701.10.301.0182.2218.339032.2003

4 – DAS     ESPECIFICAÇÕES e     QUANTIDADES   

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO

1 840.000 UN

TIRA  TESTE  REAGENTE  PARA  DETERMINAÇÃO  QUANTITATIVA  DE
GLICEMIA; MONITOR COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO (MG/DL): 20 a 600,
QUE PERMITA LIMPEZA E DESINFECÇÃO. TEMPO DE RESPOSTA: ATÉ 15
SEGUNDOS.  MEMÓRIA  PARA  ARMAZENAR  ATÉ  350  RESULTADOS  DE
GLICOSE. 

COMPLEMENTO: REALIZAR TESTES EM SANGUE UNIVERSAL, NEONATAL,
ARTERIAL,  CAPILAR  E  VENOSO,  COM  TIRAS  QUE  NÃO  SOFRAM
INTERFERÊNCIA  COM  OXIGÊNIO  UTILIZANDO  ENTÃO  A  QUÍMICA  DA
GLICOSE DESIDROGENASE.

2 25.000 UN

TIRAS REAGENTES PARA MEDIR GLICOSE COMPATÍVEIS COM APARELHO
ACCU-CHEK PERFORMA. PERMITE A COLOCAÇÃO DE UMA 2a AMOSTRA
SANGUÍNEA  NA  MESMA  TIRA,  NO  MESMO  TESTE,  DENTRO  DE  15
SEGUNDOS.  MEMÓRIA  PARA  ARMAZENAR  ATÉ  500  RESULTADOS  DE
GLICOSE.

COMPLEMENTO: : REALIZAR TESTES EM SANGUE UNIVERSAL, NEONATAL,
ARTERIAL, CAPILAR E VENOSO. TIRAS COM CAPILARIDADE PARA MAIOR
FACILIDADE  NA  APLICAÇÃO  DA  AMOSTRA,  QUE  UTILIZA  SENSORES
ELETROQUÍMICOS PARA DETERMINAÇÃO DA GLICEMIA. UTILIZA VOLUME
DE AMOSTRA DE 0,6 µL. POSSUI SITEMA DE AUTO CHECAGEM E AVISA O
VENCIMENTO DAS TIRAS. 
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4.1 - O produto deverá estar, na data da entrega, com prazo superior a 85% da validade
registrada pelo fabricante.

4.2 - Documentação técnica exigida pela CONTRATANTE:

A. Certidão  de  Regularidade  Técnica  emitida  pelo  Conselho  Regional  e/ou  Federal
referente ao fabricante 

B. Registro  atual  do produto  no  Ministério  da  Saúde  (publicado  em D.O.  da  União  ou
emitido  no  site  da  ANVISA)  ou  registro  anterior  acompanhado  de  protocolo  de
revalidação, datada do semestre anterior ao do vencimento.

C. Autorização de funcionamento emitido pela ANVISA.

D. Autorização  Atual  de  Funcionamento  Especial  emitida  pela  ANVISA ou  protocolo  de
revalidação (se item sujeito a controle especial - Portaria 344/98).

E. Licença  de  Funcionamento  emitida  pela   Vigilância  Sanitária,  do  Município  sede  da
CONTRATADA.

F. Certificado Atual de Boas Práticas de Fabricação para forma farmacêutica emitido pela
ANVISA.

G. Em caso de produto importado: Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle
emitido por autoridade sanitária local, ou laudo de inspeção emitido pela ANVISA.

H. As empresas deverão estar em conformidade  com a Legislação Sanitária vigente e as
relacionadas às atividades exercidas, a saber, Portaria GM Nº 272/98 e Lei Estadual N°
4.472/04.

4.3 - Condições de fornecimento:

 Fornecer em regime de comodato, 840 glicosímetros (quantidade correspondente a
1  aparelho  para  cada  1.000  tiras)  com  baterias  e  acessórios  necessários  para  sua
utilização,  sendo a primeira entrega de 300 aparelhos;

 Prestar  manutenção  preventiva  e  corretiva  dos  aparelhos,  incluindo  troca  e
substituição  de  pilhas/baterias,  quando  necessário  até  o  término  do  consumo  dos
materiais adquiridos;

 Disponibilizar software, em português, para gerenciamento dos dados glicêmicos, o
qual deverá será instalado em 10 Unidades de Saúde Município de Angra dos Reis, que
possibilite construção de gráficos com resultados de glicemia registrados no aparelho,
opção de impressão de gráficos e relatórios gerados, possibilidade de salvamento em
arquivo ou uma forma de exportação de dados que viabilize a análise dos mesmos no
momento da consulta, até o término do consumo dos materiais adquiridos. 

 Ministrar  treinamento  necessário  à  correta  operação  dos  equipamentos  e
otimização de seus recursos, sem quaisquer ônus para a Administração, durante toda a
vigência da Ata de Registro de Preço e/ou até o término do consumo dos materiais
adquiridos.
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5 – DO VALOR ESTIMADO

5.1 – Estima-se para o referido objeto o valor global

6 – DOS   PRAZOS

6.1 – DA     ATA     DE     REGISTRO     DE     PREÇOS

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de
sua assinatura.

6.2 – DA     ENTREGA

O prazo de entrega do medicamento  será de 10 (dez) dias, contados do recebimento da
Ordem de Fornecimento a ser emitida pela Secretaria Municipal de Saúde.

6.3  – DA     PROPOSTA

O prazo de validade será de 60 (sessenta) dias, da data de entrega da proposta.

6.4 – DE     GARANTIA     /     VALIDADE

O prazo será do Fabricante, não podendo ser inferior ao da Lei nº 8.078, de 11/09/1990 do
Código de defesa do Consumidor.

7 – DO   LOCAL     DE     ENTREGA

O objeto solicitado deverá ser entregue na Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF,
situada na Alameda  Luiza  Angélica,  156,  Balneário, Angra dos Reis, RJ, no período
compreendido entre 8:30h e 16h, de 2ª a 6ª feira, exceto nos feriados nacionais, estaduais e
municipais.

8 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1 – Efetuada a entrega, o objeto será recebido pelo responsável por seu acompanhamento
e fiscalização, nos termos do art. 73, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme a seguir:

I  –  provisoriamente,  no  prazo  máximo  de  15  (quinze)  dias,  para  efeito  de  posterior
verificação da conformidade do material com as especificações consignadas no item 4, deste
TERMO DE REFERÊNCIA;

II – definitivamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a verificação da qualidade e
quantidade do material e conseqüente aceitação.

8.2 – O recebimento provisório ou definitivo pelo Município não exclui a responsabilidade civil
da CONTRATADA pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita
execução do objeto contratado, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou por este Termo.
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9 – OBRIGAÇÕES     E     RESPONSABILIDADES

As partes devem cumprir as cláusulas avençadas neste Termo, respondendo pelas
conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

9.1 – DA     CONTRATADA

9.1.1 – Manter durante todo o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações
por  ele  assumidas,  todas as condições de habilitação e qualificação exigidas  no ato da
contratação, devendo comunicar o CONTRATANTE a superveniência de fatos impeditivos da
manutenção dessas condições.

9.1.2 – Fornecer o medicamento de forma condizente ao objeto solicitado promovendo por
sua  conta  despesas  de  transporte  e  tributos  de  qualquer  natureza,  em  vista  das
responsabilidades  que  lhe  cabem  na  entrega,  resguardando  a  máxima  qualidade  e
quantidade necessária, sempre em conformidade com as especificações deste Termo.

9.1.3 –  Dispor de veículo necessário e adequado para o transporte, bem como, de
carregadores para a descarga do medicamento no local de entrega.

9.1.4 – Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização do
CONTRATANTE.

9.1.5  –  Respeitar  o  prazo  de  entrega,  bem como,  cumprir  todas  as  demais  exigências
impostas neste Termo.

9.1.6 – Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a Terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo durante o fornecimento do medicamento, respondendo por
si e por seus sucessores.

9.1.7  –  Responsabilizar-se  por  qualquer  medicamento entregue,  que  se  encontrar  com
defeito de fabricação, fora das especificações deste Termo e diferentes das cotadas  em sua
proposta de preços, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, após o recebimento
da notificação da Secretaria Solicitante.

9.1.8 – Comunicar o CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas que anteceder o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu
cumprimento.

9.1.9 – Efetuar a entrega do medicamento, na data prevista, em perfeitas condições, no local
indicado pelo CONTRATANTE. 
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9.2 – DO     CONTRATANTE

9.2.1 –  Promover o acompanhamento e fiscalização durante o fornecimento do objeto
contratado, de forma que sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas
da CONTRATADA. 

9.2.2 – Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado neste Termo.

9.2.3 –  Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preços e
prazos estabelecidos neste Termo.

9.2.4 – Expedir a Ordem de Fornecimento por qualquer meio de comunicação que possibilite
a comprovação do respectivo recebimento por parte da CONTRATADA.

9.2.5 – Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para o
fiel cumprimento das obrigações.

9.2.6 –  Notificar a CONTRATADA, caso constate que as características básicas não
correspondem às exigências do presente Termo, que providenciará a substituição, no prazo
de  03  (três)  dias, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, independentemente da
aplicação das penalidades cabíveis.

10 – DA     FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e a fiscalização da contratação, caberá ao servidor designado pelo(a)
Secretário(a) Municipal de Saúde, que determinará o que for necessário para regularização
de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, sua falta ou
impedimento, pelo seu substituto.

11 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Não  poderão  participar,  direta  ou  indiretamente,  da  licitação  ou  do  fornecimento,  os
interessados:

I) cuja falência tenha sido decretada, ou deferida a recuperação judicial, ou homologado o
plano de recuperação extrajudicial, bem como, tenha concordata concedida, em concurso de
credores, em dissolução, em processo de liquidação e em consórcios ou associações de
empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

II) suspensos temporariamente de participação em licitação e impedidos de contratar com a
Administração, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93;

III)  declarados  inidôneos  para  licitar  ou  contratar  com  qualquer  órgão  da  Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV,
da Lei nº 8.666/93;

IV) cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste procedimento licitatório;

V)  que se encontrem enquadrados nas vedações estabelecidas  pelo artigo  9º  da Lei  nº
8.666/93;

VI) constituídos sob a forma de cooperativas que configurem intermediação de mão de obra
subordinada (Lei Federal nº 12.690/2012, art. 5º; súmula 281 do TCU; Instrução Normativa
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nº 02/008 do MPOG, art. 4º, incisos I, II).

Angra dos Reis______ de_______________________ de 20___.

____________________________________
Carimbo e assinatura do responsável

Aprovo, em____ de ___________________ de20_____.

__________________________________________
Carimbo e assinatura do Secretário
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