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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. ORGÃO INTERESSADO 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

2. OBJETO 

 AQUISIÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA DISTRUBUIÇÃO 

GRATUITA PARA AS CRINÇAS DE 6 MESES A MENORES DE 6 ANOS, 

durante a Campanha de Vacinação Contra a Gripe 2019, com recursos do 

VIGIASUS.  

 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

Nadiane Carla Schlosser 

 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 

A Secretaria de Saúde de Planalto realiza anualmente a Campanha de 

Vacinação Contra a Gripe. Campanha esta de cunho nacional, onde realizamos 

a vacinação de toda a população que estiver inserida nas faixas preconizadas, 

dentre elas a faixa de 6 meses a menores de 6 anos, faixa etária que, em 

grande maioria dos casos, já está traumatizada com o processo de vacinação. 

Ao observamos as campanhas anteriores, percebemos que em virtude 

da vacinação ser um procedimento invasivo e que geralmente ocasiona dores 

locais, as crianças possuem uma forte resistência e geralmente precisam ser 

contidas pelos pais e profissionais para que a aplicação do imunobiológico 

aconteça, o que pode ocorrer pequenos traumas psicológicos e rejeição para 

uma próxima vacina. 

Sendo assim, pensando em minimizar os efeitos e na ampla divulgação 

da Campanha, a Secretaria de Saúde definiu pela aquisição de copos 

personalizado e reutilizáveis para a distribuição entre as crianças que 

realizarem a vacina contra a gripe. 

Tal estratégia e escolha do copo se dá também em função da 

estimulação da prática de hábitos saudáveis de vida, como a ingesta de águas, 
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sucos e chás, bem como a conscientização para o uso de um material 

reutilizável evitando desperdícios de materiais e impactos ambientais. 

Para a elaboração do quantitativo, foram realizadas buscas no número 

total de crianças que correspondam a tal faixa etária sendo aproximadamente 

850 crianças, e optamos pela aquisição de 1000 copos, por ser praxe do 

Ministério da Saúde a ampliação da faixa etária para a utilização do restante 

das dores dos imunobiológicos. 

O valor máximo da aquisição foi realizado pela consulta em empresas 

especializadas e definido em três orçamentos, sendo que pelo referido valor 

total, há de se adotar o valor mais baixo, sendo utilizado o recurso do 

VIGIASUS, do Governo do Estado do Paraná. 

Sendo assim, justifica-se a necessidade desta aquisição para que os 

serviços da Secretaria de Saúde sejam de forma mais harmoniosa e 

respeitando os princípios da humanização. 

 

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:  

Item Descritivo Quant. Uni 
Preço 

Máximo 
Unitário 

Preço 
Máximo 

Total 

01 

Copo de Plástico com Tampa 
e canudo 300ml, com 
personalização colorida 
conforme solicitação da 
Secretaria de Saúde, copos 
para a campanha de vacina 

1000 UN 4,80 4.800,00 

TOTAL 4.800,00 

 

O valor total máximo do presente Termo de Referencia é de R$ 4.800,00 
(quatro mil e oitocentos reais). 
 

6. DA PESQUISA DE PREÇOS  

Para a pesquisa de preço, foram solicitadas para as empresas uma 

cotação de preços, via e-mail, conforme segue abaixo: 
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CNPJ Objeto 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

18.036.328/0001-23 

Copo de Plástico com Tampa 
e canudo 300ml, com 
personalização colorida 
conforme solicitação da 
Secretaria de Saúde, copos 
para a campanha de vacina 

5,50 5.500,00 

27.743.380/0001-00 

Copo de Plástico com Tampa 
e canudo 300ml, com 
personalização colorida 
conforme solicitação da 
Secretaria de Saúde, copos 
para a campanha de vacina 

5,80 5.800,00 

20.962.892/0001-19 

Copo de Plástico com Tampa 
e canudo 300ml, com 
personalização colorida 
conforme solicitação da 
Secretaria de Saúde, copos 
para a campanha de vacina 

4,80 4.800,00 

 

7. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO 

 

7.1. A entrega deverá ser realizadas na Secretaria de Saúde de 

Planalto, situada na Rua Júlio Skrzypczak, 742 - Nossa Senhora de 

Lourdes, Planalto - PR, 85750-000, em horário de expediente, das 7h30 

às 11h30 e das 13h às 17h, em até 10 (dez) dias após o recebimento da 

autorização; 

7.2. A contratada deverá apresentar a Nota Fiscal no ato da entrega e 

os itens devem ser entregues em perfeitas condições para uso; 

7.3. Os itens deverão ser conferidos por servidor designado pela 

Secretaria, no ato da entrega e caso não esteja em conformidade, será 

recusado e as despesas de transporte para substituição do item serão 

de responsabilidade da empresa vencedora do item. 

7.4. O prazo de substituição será de 05 (cinco) dias a contar da data 

de notificação expedida pela Secretaria de Saúde 

7.5. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, 

descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros 
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custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto 

desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada. 

7.6. Fica obrigada a fornecer durante o período de garantia, às suas 

expensas, as alterações, substituições e reparos de todo e qualquer 

bem que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, 

falhas ou imperfeições constatadas em suas características de 

operação. 

 

 

 

Planalto, 25 de abril de 2019. 

 

 

 

 

Nadiane Carla Schlosser 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

Inácio José Werle 

Prefeito Municipal 

 


