MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

TERMO DE REFERÊNCIA

DISPENSA AQUISIÇAO DE IMPRESSOS E CAIXAS TERMICAS
1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
O presente Termo de Referência tem por objeto a confecção de adesivos impressos para o
laboratório municipal de fitoterápicos e aquisição de caixas térmicas para salas de vacina. Em
atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento.

2 – JUSTIFICATIVA:
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da Resolução nº 33,
de 19 de abril de 2000, instituiu as Boas Práticas de Manipulação em Farmácias e preconiza que toda
preparação magistral deve ser rotulada com nome do prescritor, nome do paciente, número de registro
da formulação no Livro de Receituário, data da manipulação, prazo de validade, componentes da
formulação com respectivas quantidades, número de unidades, peso ou volume contidos, posologia,
identificação da Farmácia com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica — C.N.P.J., endereço completo,
nome do Farmacêutico Responsável Técnico com o respectivo número no Conselho Regional de
Farmácia, além de rótulos ou etiquetas com advertências complementares para auxiliar o uso correto do
produto.
Para garantir a exatidão das informações dos rótulos de maneira clara e precisa e que todos os
medicamentos fitoterápicos manipulados apresentem todas as informações exigidas, o presente termo
solicita a aquisição e impressão das etiquetas adesivas para os medicamentos fitoterápicos manipulados
na Farmácia Municipal de Manipulação de Fitoterápicos, salientando que os modelos de etiquetas
adesivas solicitados não são contemplados em licitações vigentes.
No que diz respeito as caixas térmicas é Pelo fato de a vacina ser um item biológico e
imunológico, ela é considerada um produto altamente sensível. Ou seja, qualquer alteração relacionada
ao transporte ou armazenamento pode inutilizar a fórmula e gerar perdas desastrosas. Para que as
vacinas sejam transportadas de acordo com todas as normas exigidas, elas não podem passar por
variações de temperatura, já que isso coloca em risco a eficácia do produto. A compra de caixas térmicas
será para substituir algumas já danificadas e para utilização em campanhas de vacinação.

3 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:
Justifica-se a solicitação do julgamento POR LOTE, haja vista a necessidade manter o padrão.

4 – SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA OU PROSPECTO:
.

5 – SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
Não se aplica.
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6 – LOCAL E FORMA DE ENTREGA:
O material, objeto desta licitação, deverá ser entregue no Laboratório municipal de
fitoterápicos, localizado Av Júlio Assis Cavalheiro, 200 no Município de Francisco Beltrão e secretaria
municipal de saúde, localizado na Rua Otaviano Teixeira dos santos, 1000, centro no município de
Francisco Beltrão sem ônus de entrega, de acordo com as solicitações da Secretaria Municipal de Saúde.

7 – CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA:
Os itens deverão ser entregues no prazo máximo de 5(cinco) dias, de forma única , após o
recebimento da nota de empenho, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante
autorização contida nas respectivas Notas de empenho.
Os itens, objeto desta licitação, deverão ser entregues de acordo com as solicitações, pelo
período de6 (seis) meses
Os itens serão recebidos provisoriamente pelo (a) responsável pelo acompanhamento e
fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta.
Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo
de 3 (tres) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.

8 – OBRIGAÇÕES:
DA CONTRATADA:
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:
- A Contratada deverá efetuar a entrega dos materiais 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;
- A Contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado
neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- 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;
- 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.
- O prazo de garantia para todos os itens deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses,
contados a partir da entrega do material, contra defeito de fabricação, prevalecendo, contudo, o prazo
constante do certificado/manual do produto, desde que superior ao mínimo exigido.
- deverá entregar, durante toda a vigência do Contrato, a mesma marca dos produtos
apresentados na proposta.
DO CONTRATANTE:
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- receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo;
- comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
- efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

9 – ESPECIFICAÇÃO DOS BENS:
LOTE 1
Ite Códig Descrição
m o
1

Quantidad
e

Etiqueta para dados do paciente 20
Tamanho: 3,4cm alt x 10cm
comp.
Conforme modelo em anexo

Unidade

Valor unit R$

MILHEIRO

Valor total
r$
R$ 790,00

EMPRESA
VENCEDOR
A
GRAFIBEN

R$ 300,00

GRAFIBEN

R$ 220,00

GRAFIBEN

R$ 150,00

GRAFIBEN

R$ 39,50
2

3

20
Etiqueta para controle de
qualidade Tamanho: 2,5cm de
diâmetro, Fonte Times New
Roman
Cor: Branco (fundo) com letra
(parte escrita) preta.
Conforme modelo em anexo
10
Etiqueta com instruções
Tamanho: 3cm comp x 1,7cm
altura Fonte Times New Roman
Cor: Verde claro com letra (parte
escrita) preta. Conforme modelo
em anexo

MILHEIRO

R$ 15,00
MILHEIRO

R$ 22,00
4

5
Etiquetas de dose Tamanho:
3cm comp x 1cm altura
Fonte Times New Roman
Cor: Verde claro com letra (parte
escrita) preta. Conforme modelo
em anexo

MILHEIRO

R$ 30,00
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TOTAL: R$ 1.460,00
LOTE 2
Ite Códig Descrição
m o
1

Quantidade Unidade Valor unit R$

15
Caixa térmica 12 litros com
termômetro digital – com alça
de mão articulável e retrátil,
tampa com trava segura para
levar, isolamento térmico em PU
ou EPS. Livre de Bisfenol (BPA
Free) e termômetro digital
acoplado;

UN

Valor total
R$
R$ 3.450,00

EMPRESA
VENCEDOR
A
DARIVA
FOGOS

R$ 230,00
2

4
Caixa térmica 32 litros com
termômetro digital - com alça de
mão articulável e retrátil, tampa
com trava segura para levar,
isolamento térmico em PU ou
EPS. Livre de Bisfenol (BPA
Free) e termômetro digital
acoplado;

UN

R$ 1.060,00

DARIVA
FOGOS

R$ 265,00

TOTAL: R$ 4.510,00
VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$ 5.970,00
10 – RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO:
Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por
verbas oriundas da receita 498 e 494.

11 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:
O recebimento dos bens, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será
efetuado pela Servidora Mariane Pavani Gumy da Secretaria Municipal de Saúde, cujo CPF nº
99773678920, e-mail fitolabfb@hotmail.com e Telefone (46) 3520 - 2130 e Ana Paula Valandro de
Oliveira da vigilância em saúde cujo CPF nº 08121305969 e Telefone (46) 3520 - 2133 a fim de verificar
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a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor,
ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus
agentes e prepostos.

12 – DADOS DA SOLICITAÇÃO:
– Data de envio do termo 26/04/2022
– Secretaria Municipal de Saúde
– Nome do elaborador deste Termo de Referência: Kelly Salvati
– Telefone para Contato: (46) 3520 - 2136.
– Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à solicitação.

13 – AUTORIZAÇÃO
Francisco Beltrão, 18/03/2022

_______________________
Manoel Brezolin
Secretária Municipal de Saúde

_______________________
Antonio Carlos Bonetti
Secretário Municipal de Administração

_______________________
Cleber Fontana
Prefeito Municipal
Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito Municipal no Edital e seus Anexos.

14 - ANEXOS
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Estamos anexando documentos para subsidiarem o procedimento licitatório de aquisição dos
referidos ingressos.
ANEXO I – Demonstrativo de valores
ANEXO III - Orçamentos
ANEXO I – DEMONSTRATIVO DE VALORES

LOTE 1
Item

Descrição

EMPRESA 1
BERZON

EMPRESA 2
GRAFIBEN

EMPRESA 3
GRAFICA
AZZOLINI

EMPRESA 4
GRAFIT

1

Etiqueta para dados do
paciente Tamanho: 3,4cm
alt x 10cm comp.
Conforme modelo em
anexo
Etiqueta para controle de
qualidade Tamanho:
2,5cm de diâmetro, Fonte
Times New Roman
Cor: Branco (fundo) com
letra (parte escrita) preta.
Conforme modelo em
anexo
Etiqueta com instruções
Tamanho: 3cm comp x
1,7cm altura Fonte Times
New Roman
Cor: Verde claro com letra
(parte escrita) preta.
Conforme modelo em
anexo
Etiquetas de dose
Tamanho: 3cm comp x
1cm altura
Fonte Times New Roman
Cor: Verde claro com letra
(parte escrita) preta.
Conforme modelo em
anexo
TOTAL

830,00

790,00

2.037,00

1.050,00

780,00

300,00

840,00

430,00

280,00

220,00

310,00

230,00

198,00

150,00

150,00

200,00

2.088,00

1.460,00

3.337,00

1.910,00

2

3

4
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LOTE 2
Ite
m

Descrição

EMPRESA 1
DARIVA
FOGOS

EMPRESA 2
LOJAO IGUAÇU

EMPRESA 3
CASANO

1

Caixa térmica 12 litros com
termômetro digital – com alça de
mão articulável e retrátil, tampa com
trava segura para levar, isolamento
térmico em PU ou EPS. Livre de
Bisfenol (BPA Free) e termômetro
digital acoplado;

230,00

256,50

INDISP

265,00

321,50

INDISP

4.510,00

5.133,50

INDISP

2

15 UNIDADES
Caixa térmica 32 litros com
termômetro digital - com alça de
mão articulável e retrátil, tampa com
trava segura para levar, isolamento
térmico em PU ou EPS. Livre de
Bisfenol (BPA Free) e termômetro
digital acoplado;
4 UNIDADES
TOTAL
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