Anexo I
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO FUTURA DE EQUIPAMENTOS,
MATERIAIS E CORRELATOS PARA COMPLEMENTAR O "CASTRAMÓVEL", COM O PERÍODO DE
VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES.
Itens Discriminação dos produtos

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

1

MESA DE INOX RETANGULAR. MEDINDO 94cm
DE COMPRIMENTO POR 50cm DE LARGURA,
COM 90cm DE ALTURA;

UN

1,00

1.156,33

1.156,33

2

LUZ DE EMERGÊNCIA 220v OU BIVOLT, LUZ
BRANCA. ILUMINAÇÃO EM LED COM BATERÍA
INTEGRADA;

UN

1,00

199,95

199,95

3

FOCO CIRÚRGICO PORTÁTIL - BIVOLT, DE 13
LÂMPADAS DE LED. LUZ BRANCA, COM
AJUSTE DE ALTURA, COM RODAS NA BASE
PARA LOCOMOCÃO,

UN

1,00

2.299,45

2.299,45

4

MESA AUXILIAR DE INOX ■ 40cm LARGURA x
40cm DE COMPRIMENTO x 90cm DE ALTURA,
COM RODAS NA BASE PARA LOCOMOÇÃO.

UN

1,00

1.045,00

1.045,00

5

MESA AUXILIAR DE INOX - 40cm DE LARGURA
x 50cm DE COMPRIMENTO x 90cm ALTURA,
COM RODAS NA BASE PARA LOCOMOÇÃO.

UN

1,00

1.075,00

1.075,00

6

CILINDRO DE OXIGÊNIO - 5 LITROS, CILINDRO
EM AÇO SEM COSTURA. PINTADO NA COR
VERDE. ACOMPANHA VÁLVULA PADRÃO
PARA OXIGÊNIO.

UN

1,00

1.350,00

1.350,00

7

AUTOCLAVE -12 LITROS , COM CÂMARA EM
INOX, BIVOLT

UN

1,00

3.096,00

3.096,00

8

PINÇA ALLIS - 15cm, MATERIAL EM INOX
AUTOCLAVEL;

UN

18,00

77,47

1.394,46

9

Kit máscara de anestecia para pequenos animais,
flexível no tamanho pequeno - comprimento 10cm
x Largura 6,5cm x Abertura da Borracha 3cm ( Kit
de 03 unid)

KIT

2,00

162,50

325,00

10

Kit máscara de anestesia para pequenos animais,
flexível no tamanho pequeno - comprimento 10cm
x Largura 9cm x Abertura da Borracha 4cm ( kit
03 unid)

KIT

2,00

172,62

345,24

11

Kit de máscara de anestesia de pequenos
animais, flexível no tamanho pequeno comprimento 14cm x Largura 13cm x Abertura da
Borracha 5cm ( kit 03 unid)

KIT

2,00

187,29

374,58

12

Estetoscópio littman classic iii - 3m, função:
funciona como um amplificador dos sons internos
emitidos pelo corpo e é usado para o exame de
ruídos vasculares ( auscultação cardíaca) na
região peitoral e respiratórios nas costas.

UN

2,00

742,71

1.485,42

13

Termômetro veterinário digital, modelo: animed;
marca:incoterm ( podendo ser de outra marca,
sendo digital) , função: aferir temperatura corporal
do animal

UN

3,00

150,58

451,74

14

Pinça anatômica serrilhada 16cm, material em aço
inoxidável, função: ideal para auxiliar na
dissecação, a manipulação de tecidos e auxiliar
nas suturas.

UN

8,00

39,27

314,16

15

Tesoura cirúrgica romba fina reta 15cm, material
inoxidável, função: cortar e dissecar tecidos

UN

8,00

44,83

358,64

16

Afastador Farabeuf ( Par) , material em aço
inoxidável, função: afastar os músculos e pele
durante o procedimento cirúrgico, para melhor
visualização dos órgãos internos.

KIT

4,00

50,67

202,68

17

Gancho para castração, material em aço
inoxidável, função: ultilizado para tracionar o útero
para sua exposição

UN

8,00

36,24

289,92

18

Caixa inox 22x10x5cm, material em aço
inoxidável, função: guardar os kits de
instrumentos

UN

8,00

184,00

1.472,00

19

Banqueta em inox com medidas: 65x30x30( alt x
comp x larg) , ampo de aço inoxidável, pés em
tubo redondo de alta resistência em ao inox
.função: ultizar no centro cirúrgico durante os
procedimentos e também para descanso da
equipe.

UN

2,00

323,22

646,44

20

Colchonetes térmicos veterinários,
( Comprimento 85 cm Largura 55 cm. Colchonete
térmico para hipotermia. Fabricado em tecido de
fácil limpeza, macio e confortável ao animal.
220v)

UN

3,00

1.612,46

4.837,38
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21

Máquina de tosa pequenos animais 220v,
Máquina de tosa profissional com 2 níveis de
velocidade. Filtro de ar removível para facilitar a
limpeza e refrigeração. Alto poder de torque, corta
até mesmo os pelos mais grossos. Compatível
com todas lâminas profissionais do mercado.
Acompanha lâmina n° 10

UN

1,00

1.212,12

1.212,12

22

Micro-ondas, Capacidade ( litros) 20L:
Consumo ( kw/h) Modo espera stand by: 0,03
Kw/h/dia; Potência ( w) 1130w /1150w; Cor
Branco; com Timer, Display digital, Relógio e luz
interna.

UN

1,00

477,00

477,00

23

Cal sodada veterinária 4,3kg, Função: Utilizado no
aparelho de anestesia inalatória para absorção de
Co2

UN

4,00

205,00

820,00

24

Sacos de tapetes veterinários higiênicos 50x70cm
Sacos de tapetes veterinários higiênicos 50x70cm
em filme de polietileno, filme de polipropileno,
celulose, papel, polímero superabsorvente,
adesivo termoplástico, fitas adesivas e atrativo.

UN

100,00

122,31

12.231,00

25

Pinça backhaus 13 cm, material em aço
inoxidável, função: é utilizada para fixar os panos
de campo à pele, as suas pontas agudas
penetram na pele para a melhor fixação.

UN

32,00

74,09

2.370,88

26

Banheiro químico, Individual e portátil masculino,
confeccionada em polietileno em alta densidade,
resistente e totalmente lavável com teto
translúcido, piso antiderrapante, orifício para
ventilação, trava interna de segurança, resistente
a violação e com indicação livre/ocupado,
contendo caixa de dejetos com assento e
descarga com acionamento pelo pé, mictório,
porta papel higiênico, pia com reservatório com
água limpa, porta sabonete líquido, porta papel
toalha, porta objetos, espelho, duto de respiro de
4 polegadas, piso antiderrapante, medindo
aproximadamente 2,00 mt de altura, 1,20 mt de
profundidade, abertura de portas aproximada de
180°, volume de tanque aproximado de 220 litros.

UN

1,00

2.915,00

2.915,00

27

Tenda piramidal 4x4 mts, em estrutura fabricada
em chapa de ferro tubular com medidas de 13" a
18", soldada por sistema MIG com galvanização,
montada em sistema de encaixe e com parafusos
e conexões em aço inoxidável. As emendas da
Tenda Piramidal são unidas por solda eletrônica e
rádio frequência e reforçadas com material de
maior espessura nos pontos de tensionamento e
ruptura. As tendas possuem lonas de cobertura
em PVC calandrado, reforço em poliéster
impermeável, black out solar, não propagador de
chamas, antimofo e são vulcanizadas em alta
temperatura, garantindo maior durabilidade do
produto. Pés de sustentação com 2,5mts de
altura.

UN

1,00

2.383,33

2.383,33

Total da Coleta:

45.128,72

Valor Total estimado da aquisição: 45.128,68 (quarenta e cinco mil cento e vinte e oito reais e sessenta
e oito centavos).
Justificativa

Prazo de entrega: 10 DIAS APOS EMISSÃO DA AF
Condições de Pagamento: ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO DA NF

Local de entrega: SECRETARIA DE MUN DE SAUDE E SANEAMENTO
Unidade Fiscalizadora: SECRETARIA DE MUN DE SAUDE E SANEAMENTO
Aquidauana(MS), 18 de Maio de 2021

Ctaudibmíro
Matrícula N° 204
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA - REGISTRO DE PREÇOS

Em razão da busca pelo melhor preço considerando que a aquisição de todos
os itens complementares ao "Castramóvel" dependerá da disponibilização de
recursos efetivamente disponibilizados em conta, os quais ainda não temos a
confirmação absoluta de que entrarão na conta, que poderão inclusive ser
angariados junto a outros órgãos, não havendo a plena certeza de quando
exatamente estarão disponíveis, optamos pelo Registro de Preços onde
consideramos mais razoável que este tenha validade de 12 (doze) meses.
Foi considerado mais conveniente, econômico, eficiente e eficaz realizar o
Registro de Preços, o qual a fim de atender o Art. 2o do Decreto Municipal n°
30/2019 será feito na modalidade Pregão tendo por base, nesse caso, o previsto no
inciso IV do Art. 3o do Decreto n° 030/2019.
Considerando que o Termo de Referência (TR) gerado pelo sistema utilizado
pelo município não é emitido com todos os elementos suficientes para atender a
Resolução 129/2021 do TCE/MS faz-se necessário a elaboração do presente anexo,
adequando-se, complementando e ajustando as condições iniciais previstas pela
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESAU). Onde, inclusive em razão do
fracasso dos itens do Pregão Presencial n°16/2021 decidiu-se pela unificação do
pedido feito pela Cl n° 29/2021/NVS-SESAU com os itens fracassados os quais
terão (caso sejam adquiridos), a mesma finalidade.
Por se tratar de entrega integral daqueles itens que forem solicitados com
pagamento total destes, a Nota de Empenho substituirá o contrato conforme Art.
62 da Lei Federal 8.666/93.
Do objeto: Registro de preços para possível aquisição futura de
equipamentos, materiais e correlatos para complementar o "Castramóvel", com
período de vigência de 12 (doze) meses.

Das condições de entrega: A entrega deverá ser feita em dia útil, das
07:00 às 10:30 ou das 13:30 às 16:00, na Rua Honório Simões Pires, 618, Bairro
Alto, após solicitação da SESAU a qual emitirá a devida autorização de
fornecimento podendo esta ser entregue pessoalmente ou enviada ao e-mail
informado pela empresa, onde o prazo para entrega começará a contar no primeiro
dia útil após o envio do e-mail.
Requisitos de aceitabilidade: Não serão aceitos pelo município itens
entregues fora de conformidade com o quantitativo e especificações solicitadas,
defeituosos ou incompletos, sendo de inteira responsabilidade do fornecedor a
substituição, em até 05 (cinco) dias úteis daqueles itens que forem recusados por
estarem fora da especificação ou ainda por apresentarem defeito nos primeiros 90
(noventa) dias da entrega (Art. 26 da Lei 8.078/90).
Do recebimento: O recebimento dos itens se efetivará, mediante termo de
recebimento, recibo ou do devido Carimbo de Recebimento no verso da Nota
Fiscal/Fatura, conforme o caso, por dois servidores públicos municipais, após a
verificação da qualidade, quantidade, características e especificações.

Forma de Pagamento: O pagamento dos itens entregues será feito em
uma única parcela, por transferência bancária ou em casos excepcionais em
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cheque, em até 30 dias após a entrega e aceite dos itens, contados da entrada da
Nota Fiscal na Secretaria Municipal de Finanças.
Está inicialmente previsto utilizar a fonte de recurso VIG 19-SESAU, 02-FMS,
2.146 - Códigos Gerais 207, 208, 216, 217, 222 e 223. Possuindo estes os devidos
elementos de despesa previstos no Orçamento do Município.
Do prazo de entrega: A Entrega dos itens que forem solicitados deverá ser
feita em até 10 (dez) dias úteis.

Do parcelamento: A entrega será feita conforme a necessidade do
município, podendo ser inclusive de forma parcelada, durante a vigência da Ata de
Registro de Preços e, se for o caso, dos contratos ou equivalentes oriundos desta,
onde pela imprevisibilidade de disponibilidade efetiva de recursos não haverá
quantidades mínima a serem solicitadas.
Critérios para julgamento das propostas: Após deliberação na SESAU
ficou decidido que para se obter um melhor preço para a administração o critério de
julgamento será o de "menor preço" por item.
Locais de cumprimento das obrigações: O cumprimento das obrigações
deverá ocorrer no município de Aquidauana (zona Urbana), na Rua Honório Simões
Pires, 618, Bairro Alto.
Procedimentos do gerenciamento da Ata de Registro de Preços: Os
procedimentos do gerenciamento serão conforme o Decreto Municipal n° 30/2019
em especial o inciso IV do Art 4o, o parágrafo 2° do Art 5o, e os seus artigos 6o,
11, 12, 16 e 20. O gerenciamento da Ata de Registro de Preços será feita pela
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento a qual será auxiliada pelo fiscal que
será designado, estando inicialmente previsto para atuar como fiscal o servidor
Jhonatan Vinícius Pedroso Navarro (CPF 41.173.391-50).

Participação dos aderentes e caronas: Será permitida a adesão/carona,
nos termos do Decreto Municipal n° 30/2019, em especial no que consta em seus
artigos 6° e 12.

Aquidauana/MS,

de

OuP

Jhonatan Vinícius Pedroso Navarro
CRMV 6132 - Matrícula 17398

Cláudia Fjrãqco Fernandes Souza
Secretária Mun. de Saúde e Saneamento

de 2021.

